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АД КАЗ НАСЦЬ — 
НАЙ ЛЕП ШАЯ 
АХО ВА

Спе цы я лiст па пра ва-

вой ра бо це гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Анi ма» Па вел 

ШАН ТА ЛIН СКI на га даў, як 

на за ка на даў чым уз роў нi 

за ма ца ва ны пы тан нi аба-

ро ны жы вёл. Так, у Гра ма-

дзян скiм ко дэк се пра пi са на, 

што трэ ба ра бiць, ка лi знай-

шоў без на гляд ную жы вё лу. 

За жорст кае абы хо джан не 

з жы вё ла мi пра ду гле джа на 

ад мi нiст ра цый ная i на ват 

кры мi наль ная ад каз насць. 

Ка ра ец ца i па ру шэн не Пра-

вiл утры ман ня хат нiх са бак, 

ко шак, а так са ма ад ло ву 

без на гляд ных жы вёл у на-

се ле ных пунк тах.

Але, як ад зна чы лi ўдзель-

нi кi круг ла га ста ла, не ўсе 

вi на ва тыя пры цяг ва юц ца да 

ад каз нас цi. Гэ та да ты чыц ца 

як жорст ка га абы хо джан ня з 

жы вё ла мi, так i па пад ан ня iх 

на ву лi цу.

— Па вод ле да сле да ван-

ня Лу i зы Тэс кер «Прак ты ка 

кант ро лю без на гляд ных жы-

вёл у Еў ро пе» (част ка да ных 

атры ма на пад час ан ке та-

ван ня зо а а ба рон чых ар га-

нi за цый. — Аўт.), у Бе ла ру сi 

з ко шак, якiя су стра ка юц ца 

на ву лi цах, 60 % ма юць гас-

па да ра, але зна хо дзяц ца на 

са ма вы гу ле, 20 % — гэ та 

вы кi ну тыя жы вё лы, ад якiх 

ад мо вi лi ся ўла даль нi кi, 10 % 

згу бi лi ся i ўся го 10 % — гэ-

та па том ства без на гляд ных 

жы вёл, — пры вёў звест кi 

Па вел Шан та лiн скi.

Ды рэк тар уста но вы 

«Цэнтр па аба ро не жы-

вёл «Анi ма лекс» На стас-

ся ЖАЎ РЫД не згод ная з 

та кiм ста но вi шчам:

— Наш цэнтр зы хо дзiць 

з прын цы паў ад каз на га ва-

ло дан ня — гэ та зна чыць, 

ула даль нiк па вi нен цал кам 

ад каз ваць за сваю жы вё лу, 

каб яна аб слу гоў ва ла ся ў 

ве тэ ры на ра, вы хоў ва ла ся. 

Я не лi чу гу ман ным вы пус-

каць апры ёры хат нюю жы-

вё лу на ву лi цу, ад да ючы яе 

на са ма стой нае жыц цё без 

на гля ду ўла даль нi ка.

Кi раў нiк ГА «Анi ма» 

Ак са на КI РЫ ЛЮК пад-

крэс лi ла, што го рад вель мi 

агрэ сiў ны ў ад но сi нах да 

жы вёл — гэ та i аў та ма бi лi, 

i ад сут насць нар маль на га 

хар ча ван ня, i ма ра зы зi мой. 

Та му па кi даць iх у та кiм ася-

род дзi ня пра вiль на.

Так пра па ну юць ра бiць 

пры хiль нi кi пра гра мы «Ад-

лоў—стэ ры лi за цыя—вак цы-

на цыя—вяр тан не» (АСВВ) 

для кант ро лю коль кас цi без-

на гляд ных жы вёл. Яна пра-

ду гледж вае, што злоў ле ную 

жы вё лу пас ля ме ды цын скiх 

пра цэ дур ад пус ка юць зноў 

на ву лi цу.

Па сло вах Ак са ны Кi-

ры люк, мно гiя кра i ны, якiя 

пры мя ня лi АСВВ для са бак, 

а гэ та Ра сiя, Ру мы нiя, Бал-

га рыя, Грэ цыя, вы му ша ны 

бы лi ад мо вiц ца ад та кой 

прак ты кi, та му што не змаг-

лi стрым лi ваць рост коль-

кас цi жы вёл. Гэ та так са ма 

вы клi ка ла на па ды жы вёл на 

лю дзей, пе ра нос за хвор ван-

няў, а так са ма ак ты вi за цыю 

кэт хан тар ска га i до гхан тар-

ска га ру ху, ка лi ка тоў i са бак 

па чы на юць знi шчаць не за-

да во ле ныя гра ма дзя не.

На чаль нiк упраў лен-

ня жыл лё вай гас па дар кi 

Мi нiс тэр ства жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар кi 

Анд рэй РА МАШ КА за пэў-

нiў пры сут ных, што ў пра-

ек це па ста но вы Саў мi на 

ўка ра нен ня ме та ду АСВВ 

ня ма, хоць у па чат ку ра бо-

ты пы тан не ак тыў на пра па-

ган да ва ла ся для пры няц ця 

як нар ма тыў нае пра ва вое 

ра шэн не.

— Мы вер нем ся да гэ та-

га аб мер ка ван ня, ка лi бу дзе 

раз гля дац ца пра ект за ко на, 

якi па вi нен бу дзе вы зна чыць 

асноў ныя па ды хо ды ў гэ тай 

сфе ры, — ад зна чыў прад-

стаў нiк Мiн жыл кам га са.

АД АГРЭ СII 
ДА ХВА РОБ

За кра ну лi пад час круг ла-

га ста ла i праб ле мы, якiя мо-

гуць вы клi каць вак цы на цыя 

i стэ ры лi за цыя па пра гра ме 

АСВВ.

Па сло вах ды рэк та ра 

ўста но вы «Цэнтр ама та-

раў жы вёл Lavbril», кан-

ды да та бiя ла гiч ных на вук 

Свят ла ны БРЫ ЛЕЎ СКАЙ, 

шмат ра бот, на зi ран нi i кi-

на ла гiч ная прак ты ка не па-

цвяр джа юць та го, што пас ля 

стэ ры лi за цыi са ба ка ста но-

вiц ца менш агрэ сiў ны.

Так, згод на з вы нi ка мi 

двух да сле да ван няў у ЗША, 

дзе на зi ра ла ся агуль най 

коль кас цю амаль 16 000 са-

бак, стэ ры лi за ва ныя цi каст-

ры ра ва ныя са ба кi больш 

агрэ сiў ныя ў ся рэд нiм на 

20 % i да ўзроў ню агрэ сii, 

боль ша га ў два ра зы), ба яз-

лi выя (на 31 %), уз бу джаль-

ныя i горш на ву ча юц ца, чым 

не стэ ры лi за ва ныя.

Шмат жы вёл, якiя жы вуць 

на ву лi цах, гi не ад роз ных 

за хвор ван няў. I каб вак цы-

на цыя да па маг ла вы ра шыць 

гэ тую праб ле му, яе трэ ба 

пра во дзiць пра вiль на.

Як рас ка заў ве тэ ры нар-

ны ўрач клi нi кi «САС энi-

мал» Аляк сей САС, для 

вы пра цоў кi iму нi тэ ту не аб-

ход ны нар маль ны стан зда-

роўя, каб у ар га нiз ма для 

гэ та га бы ла энер гiя. Акра мя 

та го, каб кош ка цi са ба ка (i 

хат нiя, i без на гляд ныя) змаг-

лi вы жыць пад час цi пас ля 

стэ ры лi за цыi i вак цы на цыi, 

яны па вiн ны прай сцi да во лi 

доў гi шлях пад рых тоў кi i рэ-

абi лi та цыi. Так, пе рад апе ра-

цы яй трэ ба пра вес цi да сле-

да ван не сэр ца, ана лiз кры вi, 

а пас ля са чыць за цiс кам у 

жы вё лы, як яна вы хо дзiць 

з-пад нар ко зу, цi ўзнi ка юць 

у яе ўсклад нен нi. Праз 10-

14 дзён пас ля стэ ры лi за цыi 

мож на пра во дзiць вак цы на-

цыю. Атрым лi ва ец ца, што 

ка ля ме ся ца за са ба кам цi 

кош кай па вi нен быць до гляд 

з бо ку ча ла ве ка.

ХАТ НIЯ 
ДРА ПЕЖ НI КI

— У Бе ла ру сi ўжо не во-

дзiц ца дзi кi ляс ны кот, i ў 

пэў най ме ры хат нiя ка ты з 

пунк ту гле джан ня не бяс пе кi 

для пту шак i iн шай не вя лi-

кай жыў нас цi — яго за ме-

на, — рас ка заў ды рэк тар 

гра мад скай ар га нi за цыi 

«Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» Аляк сандр ВIН-

ЧЭЎ СКI. — Але ка лi дзi кiя 

дра пеж нi кi, як толь кi коль-

касць iх па тэн цый ных ах вяр 

знi жа ец ца, гi нуць ад го ла-

ду цi па iн шых пры чы нах, 

то хат нiя жы вё лы бу дуць 

знi шчаць столь кi, коль кi iм 

да зво ле на, — яны заў сё ды 

мо гуць быць пад корм ле ны 

сва i мi гас па да ра мi.

Так, па вод ле да сле да ван-

няў, якiя прай шлi ў Бель гii, 

Фран цыi, Нi дэр лан дах i Поль-

шчы, коль касць дзi кiх жы вёл, 

якiх за бi ва юць ка ты (дроб ных 

мле ка кор мя чых i пту шак), на-

лiч вае дзя сят кi, ка лi не сот нi 

мiль ё наў асо бiн у год. У Фран-

цыi птуш кi, за бi тыя ка та мi, — 

на дру гiм мес цы па коль кас цi 

пас ля смер цi ад па ля ван ня i 

бра кань ер ства.

— У Поль шчы хат нiя кош-

кi — га лоў ная ант ра па ген ная 

пры чы на смя рот нас цi дзi кiх 

звя роў ды пту шак дроб ных i 

ся рэд нiх па ме раў, — ад зна-

чыў Аляк сандр Вiн чэў скi. — 

I гэ та ў асноў ным кош кi, якiх 

гас па да ры вы пус ка юць па-

гу ляць. Што год гi не ка ля 135 

мiль ё наў дзi кiх пту шак i 580 

мiль ё наў дроб ных звя роў. 

Гэ та вель мi моц ны ўплыў 

на на ту раль ныя эка сiс тэ мы 

з бо ку дра пеж нi каў, якiх мы 

штуч на пад трым лi ва ем i не 

да ём iх коль кас цi знi зiц ца. 

Та му па зi цыя на шай ар га нi-

за цыi — ба дзяж ных свой скiх 

жы вёл быць не па вiн на. Яны 

па вi ны цi гу ляць з гас па да-

ром, цi ся дзець до ма.

АД СТРЭЛ 
ЗА БА РА НЯ ЕЦ ЦА!

Дзя ку ю чы зме нам, што 

бы лi ўне се ны ў пра ект па-

ста но вы па пы тан нях аб 

абы хо джан нi з жы вё ла мi, 

пла ну ец ца зняць аб ме жа-

ван не коль кас цi жы вёл, 

што мо гуць утрым лi вац ца 

ў ква тэ ры. Ад ной з га лоў-

ных змен Анд рэй Ра маш ка 

лi чыць так са ма за ба ро ну 

на ад стрэл без на гляд ных 

жы вёл. З пры няц цем да ку-

мен та iх мож на бу дзе толь кi 

ад лоў лi ваць. Са бак по тым 

па вiн ны пе ра даць но вым 

ула даль нi кам цi праз ме сяц 

пас ля ўтры ман ня ўсы пiць.

Але што ра бiць з кош-

ка мi, па куль дак лад на не 

вы зна чы лi ся. Мiн жыл кам-

гас лi чыць, што вы дат коў-

ваць на iх ад лоў бюд жэт ныя 

срод кi не вар та. На мес нiк 

ды рэк та ра Дэ парт амен та 

ве тэ ры нар на га i хар чо ва га 

на гля ду Мi нiс тэр ства сель-

скай гас па дар кi i хар ча-

ван ня Iгар ДА РА ФЕЙ ЧЫК 

вы ка заў па зi цыю свай го 

ве дам ства: па коль кi кош кi 

з'яў ля юц ца пе ра нос чы ка мi 

агуль ных за хвор ван няў для 

ча ла ве ка, iх ад лоў па вi нен 

за стац ца ў па ста но ве. Кан-

чат ко вае ра шэн не ад нос на 

спрэч на га пы тан ня бу дзе 

пры маць Са вет Мi нiст раў.

Ве ра нi ка КО ЛА СА ВА.

ЧА ТЫ РЫ ЛА ПЫ I СУМ ЛЕН НЕ

зра бi ла ар га нi за цыя «Рух «Мэ та 99» як вы-

нiк тан ца валь на га чэ лен джу, аб ве шча на га 

да Су свет на га дня аба ро ны на ва коль на га 

ася род дзя, якi сё ле та ААН пра па на ва ла 

ад зна чыць дзе ля пры ро ды. Клiп «Пла чу 

на плас тык» https://youtu.be/1t0ds35AJqc 

стаў гэт кiм эка ла гiч ным ва ры ян там на шу-

ме ла га вi дэа ро лi ка «Пла чу на тэх на».

Ге роi ро лi ка тан цу юць на ра бо це, до ма i на-

ват на го мель скiм за вод зе па пе ра пра цоў цы 

плас тма са вых ад хо даў. Ство ра на вi дэа з ра-

бот, якiя да сы ла лi ўсе, ка му не абы яка вая тэ ма 

раз дзель най сар цi роў кi смец ця, у пры ват нас цi 

плас ты ку, рас ка за лi ў дзяр жаў най уста но ве 

«Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў».

Ле тась у Бе ла ру сi са бра лi 765 ты сяч тон 

дру гас най сы ра вi ны, 97,2 ты ся чы тон з якiх — 

ад кi ды плас ты ку. Больш за па ло ву бе ла ру саў 

ужо вы кi да юць плас тык асоб на, а вы ка ры стан-

не ка му наль на га смец ця дзя ку ю чы збо ру ДМР 

пад рас ло да амаль 23 %.

— За да ча чэ лен джу — звяр нуць ува гу на 

тое, што нам пад сi лу па зба вiц ца ад гор плас ты -

ка ва га смец ця. Ка лi кож ны кры ху зме нiць свае 

звыч кi i ад мо вiц ца ад лiш нiх ад на ра зо вых рэ-

чаў, а ад хо ды ўпа коў кi бу дзе ад праў ляць на 

пе ра пра цоў ку, вы кiд ва ю чы iх у кан тэй не ры для 

ДМР цi зда ваць у пунк ты на рых тоў кi дру гас най 

сы ра вi ны, — упэў не на На тал ля ГРЫН ЦЭ ВIЧ, 

ды рэк тар ар га нi за цыi «Апе ра тар ДМР». — 

Нам важ на быць па чу ты мi. Для гэ та га мы пры-

мя ня ем но выя фор мы дыя ло гу з гле да чом.

Час за ду мац ца над тым, што мы жы вём 

толь кi дзя ку ю чы пры ро дзе i за ле жым ад пры-

род ных уза е ма су вя зяў, за клi ка юць прад стаў-

нi кi апе ра та ра.

Трэ цяя се рыя мульт се ры я ла 

«Ка ман да 99» пра пра вiль ную сар цi-

роў ку ад хо даў ад праў ляе кас мiч ных 

ге ро яў Кi вi, Ажы ну i Лi мо на на пла-

не ту, дзе з'я вiў ся не звы чай ны Джэ-

ма вы монстр. Уба чыць чар го вае па-

да рож жа ма лень кiх ра та валь нi каў 

i да ве дац ца, цi тра пяць яны ў «Са-

лод кую паст ку», з 11 чэр ве ня мож на 

на youtube-ка на ле Target99 Belarus 

https://youtu.be/2oSZJ59-lBA.

Усю цеп ла энер гiю жы ха ры Джэ ма-

вай пла не ты вы ка рыс та лi на вы раб 

джэ му i сло i каў пад яго. З лiш каў гэ тай 

сма ка ты ства рыў ся Джэ ма вы монстр, 

i ця пер на пла не це хо лад на, бруд на i 

вель мi лiп ка. Ад нак па ра ту нак ёсць — i 

ён у паў тор ным вы ка ры стан нi шкля нак 

i пе ра пра цоў цы шкла бою. Гэ та му i на ву-

чаць дзя цей i да рос лых у чар го вай се рыi 

ге роi муль цi ка.

Ай чын ныя анi ма та ры, якiя ства ры лi 

ад важ ных яно таў на за каз дзяр жаў най 

уста но вы «Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры я-

ль ных рэ сур саў», вы ра шы лi зра бiць ча-

кан не чар го вай се рыi муль цi ка больш 

цi ка вым. Яны пра па ну юць ча каць но вай 

су стрэ чы з яно та мi-сар цi роў шчы ка мi з 

цу доў ны мi раз ма лёў ка мi пра кас мiч ныя 

пры го ды ма лень кiх сар цi роў шчы каў 

https://drive.google.com/drive/folders/1IK

FPK0GE9km85OJF1hjPOCAFb-2lVl5R.

А яшчэ ге роi эка ла гiч на га дэ тэк-

ты ва па дзя лi лi ся з гле да ча мi лiс-

тоў кай https://drive.google.com/drive/

folders/1Ujz8baM0S-IK6jUaz6DpL8F-

TooZ9Adb, дзе доб ра бач на, у якi кан-

тэй нер якое смец це трэ ба кi даць. «Раз-

дру куй це па мят ку i па весь це на кух нi, 

каб да па маг чы да рос лым сар та ваць 

ад хо ды пра вiль на», ра яць Ажы на, Кi вi 

i Лi мон сва iм гле да чам.

Iры на СI ДА РОК.

На эка ла гiч най хва лiНа эка ла гiч най хва лi

«ПЛА ЧУ НА ПЛАС ТЫК»
Тан ца валь ны клiп пра раз дзель ны збор смец ця

ЯНО ТЫ СУ ПРАЦЬ 
ДЖЭ МА ВА ГА МОН СТРА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя ме та ду АСВВ, 

у све це так са ма вы ка-

рыс тоў ва ец ца i прын-

цып ма са ва га не зва рот-

на га вы клю чэн ня, ка лi 

не бяс печ ная жы вё ла не 

ўмярц вя ец ца, а ўтрым-

лi ва ец ца ў пры тул ку да 

на ту раль най смер цi.

За 2019 год, па вод ле 

звес так Мiн жыл кам га-

са, у кра i не бы ло ад лоў-

ле на 27,6 ты ся чы са бак 

i ка ля 15 ты сяч ка тоў. 

Боль шасць з iх умярц-

вя ец ца.

Па сло вах на мес нi ка ды рэк та ра дэ парт амен та 

ве тэ ры нар на га i хар чо ва га на гля ду Мi нiс тэр ства сель-

скай гас па дар кi i хар ча ван ня Iга ра Да ра фей чы ка, 

у кож ным ра ё не кра i ны пра цу юць струк тур ныя пад раз-

дзя лен нi дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бы — ра ён ныя 

i га рад скiя ве тэ ры нар ныя стан цыi. Да стат ко ва ў рэ гi ё-

нах i пры ват ных ве тэ ры на раў, якiя зай ма юц ца ля чэн-

нем хат нiх жы вёл — ко шак i са бак, буй ной ра га тай 

жы вё лы, свi ней, аве чак i iн шых. Ка лi ня ма маг чы мас цi 

вы ехаць дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бе, сель скiя 

жы ха ры мо гуць звяр нуц ца па да па мо гу да ве тэ ры на ра, 

што пра цуе ў мяс цо вай гас па дар цы.
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