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ШЛЯ ХІ ДА МЭ ТЫ
Ле тась, на пя рэ дад ні ха ла доў, 

ньюс мей ке рам у тэ ме ахо вы жы вёл 

так са ма быў Коб рын. Упер шы ню 

там мэ та на кі ра ва на і з да па мо гай 

кі раў ніц тва ра ё на ўста ля ва лі цёп-

лыя до мі кі для ка тоў. Бы ло пяць, 

сё ле та да да лі яшчэ шэсць. Па доб-

ныя пра ек ты ста лі маг чы мыя, ка лі 

не абы яка выя гра ма дзя не аб' яд на-

лі ся з ад мі ніст ра цы яй го ра да і аў-

стрый скім цэнт рам «Лі са бо на», 

які зай ма ец ца ахо вай жы вёл. Ды-

 рэк тар гэ тай ар га ні за цыі Алекс

ФО ЛАН рас ка заў, якія ідэі яны 

да па ма гаюць увасобіць у на шай 

кра і не.

До мі кі бы лі дру гім пра ек там у 

Коб ры не. Яны ства ра лі ся па пры-

кла дзе Поль шчы, Ру мы ніі, Іта ліі, 

дзе па доб ныя мес цы жы хар ства 

вель мі па пу ляр ны ся род ву са тых-

па ла са тых. Яны да па ма га юць бяз-

до мным ка там вы жыць, са гра ва ю-

чы ся ўзім ку.

Пер шым жа пра ек там — і на 

по гляд зо а а ба рон цы най больш 

эфек тыў ным — бы ла льгот ная 

стэ ры лі за цыя ка тоў і са бак. Інакш 

ска ра ціць коль касць ба дзяж ных 

жы вёл на ву лі цах прак тыч на не-

маг чы ма. Ак цыя пра ду гледж вае 

бяс плат ную стэ ры лі за цыю «двар-

ня коў» і зніж кі да 90 % для ма ла за-

бяс пе ча ных гас па да роў, у тым лі ку 

для пен сі я не раў, ін ва лі даў.

Трэ ці пра ект — ста цы я нар ныя 

кар муш кі і па іл кі. Для та го каб 

на кар міць жы вёл, жы ха ры час та 

вы ка рыс тоў ваць ці ней кі са ста-

рэ лы хат ні по суд, ці плас ты ка выя 

кан тэй не ры, ёміс тас ці ад ёгур таў і 

гэ так да лей. Гэ та ства рае пэў ныя 

праб ле мы для ЖКГ, па коль кі за-

брудж вае двор. Двор нік усё пры-

бі рае — а яны з'яў ля юц ца зноў. 

Каб за да во ліць абод ва ба кі, ва-

лан цё ры зра бі лі ста цы я нар ныя 

кар муш кі, па фар ба ва лі іх у жоў ты 

ко лер, на ма ля ва лі лап кі. Атры ма-

ла ся пры го жа і ка рыс на.

І вось з'я віў ся пра ект па са-

цы яль най рэ кла ме. Алекс Фо лан 

га во рыць, што ў пер шы ж дзень 

па рэ кла ме на біл бор дзе з пры-

ват на га пры тул ку за бра лі са ба ку, 

які ўжо доў гі час не мог знай сці 

са бе дом. Пра па ган да гу ман на га 

стаў лен ня да сва іх жы вёл і ад-

каз нас ці за іх, ба дай што, ад на з 

най важ ней шых рэ чаў. Пра гэ та на

прак ты цы ве дае Ла ры са СЛА БА ДА. 

Яна ез дзіць да сва іх жы вёл

у роз ныя кут кі го ра да, дзе яны 

знай шлі ча со вы пры ста нак. «Ка-

лі пры яз джа еш уве ча ры да до му, 

у пер шую чар гу едзеш гэ тых са-

бак кар міць, а по тым ужо ду ма еш 

пра ся бе», — га во рыць жан чы на. 

Яна пра цуе за гад чы цай у пра дук-

то вай кра ме, і час та не па трэб ных 

ка ця нят і шча ню коў скід ва юць пад 

яе дзвя ры ма. Маў ляў, лю дзей тут 

шмат, хтось ці па кор міць. Атрым лі-

ва ец ца, сваю кош ку стэ ры лі за ваць 

шка да, а па кі нуць ма лых без да ху і 

ежы — гэ та нар маль на. Ду ма юць, 

што нех та пра іх па кла по ціц ца, і 

быц цам бы не ўяў ля юць, што яны 

мо гуць тра піць пад ко лы аў та ма бі-

ля, па цяр пець ад са ба кі ці прос та 

за гі нуць з-за го ла ду...

Каб змя няць та кое стаў лен не 

на больш гу ман нае, у Коб ры не 

за пус ці лі яшчэ адзін пра ект «Мы 

ад чу ва ем». Гэ та фо та здым кі жы-

вёл, якія так са ма ад чу ва юць боль, 

здра ду, страх... Ён «ванд руе» па 

шко лах го ра да і ра ё на, спы ня ю чы-

ся ў кож най на два ме ся цы, каб усе 

дзе ці ве да лі, што жы вё ла — гэ та 

не цац ка.

ДА ПА МА ГА ЮЦЬ 
І ДЗЕ ЦІ

Ла ры са га во рыць, што пас ля 

ўсёй пра цы, што бы ла зроб ле на, 

на ву лі цах го ра да са праў ды ста ла 

менш бяз до мных жы вёл. Адзі нае, 

яны за ста юц ца на мес цы бы ло га 

ва ен на га аэ ра дро ма, дзе за раз ідзе 

бу да ван не жы лых да моў. Гэ та так-

са ма на ша «тра ды цыя»: да гля даць 

са ба ку, па куль ён бу доў лю ахоў вае, 

а пас ля за кан чэн ня ра бот з'е хаць і 

па кі нуць яго на во лю лё су.

Акра мя пры ват ных пры тул каў, 

у го ра дзе бяз до мны мі жы вё ла мі 

зай ма ец ца ЖКГ. Як і ў боль шас ці 

на шых га ра доў, у іх сро дак фак-

тыч на адзін — ад стрэл. Але Ла-

ры са га во рыць, што за раз і яны, 

ка лі маг чы ма знай сці гас па да ра, 

пры трым лі ва юць са ба ку і да юць 

яму шанец, што нех та звер нец ца і 

за бя рэ. Шча ню коў ло вяць і тэ ле-

фа ну юць ва лан цё рам — іх хут чэй 

маг чы ма ўлад ка ваць. Вось ра зам 

не як і спраў ля юц ца.

Да па ма гае і мяс цо вая ўла да. На-

мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма 

Ва лян цін ТРУБ ЧЫК га во рыць:

— Не ўсе са цы яль ныя пра ек ты, 

якія на ра джа юц ца ў гра ма дзян скай 

су поль нас ці, ідуць у мі нус бюд жэ ту. 

Час та яны ўво гу ле па тра бу юць не 

бюд жэт ных улі ван няў, а па лі тыч-

на га ад аб рэ ння. Мы знай шлі іні цы я -

ты ву да па мо гі бяз до мным жы вё-

 лам ці ка вай, ка рыс най, гу ман най 

і з лёг кас цю да зво лі лі па ста віць 

до мі кі ў тых мес цах, дзе тра ды-

цый на жы вуць ка ты. Гра ма дзя не 

нар маль на ўспры ня лі гэ ты па ды-

ход. І сён ня мы і на пры пын ках, і 

ў ра ё не пар ку іх ба чым. Ча сам уз-

ні ка юць пы тан ні ад су се дзяў, што 

шмат жы вёл там збі ра ец ца. Але 

пе ра ва жае мер ка ван не, што гэ та 

спра ва па трэб ная і пра віль ная. Не 

толь кі ЖКГ зай ма ец ца бяз до мны-

мі жы вё ла мі: да лу ча юц ца ва лан-

цё ры, пад рас та ю чае па ка лен не... 

Дзе ці ак тыў на да па ма га юць у пры-

ват ным пры тул ку, чыс цяць клет кі. 

Гэ та вы ха ван не лю бо ві да жы вёл,

і яно пра цуе. Мы ра ды, што скла-

ла ся та кая сіс тэ ма ра зам з гра ма-

дзян скай су поль нас цю.

Да ра бо ты з на сель ніц твам 

пад клю чыў ся і ад дзел ідэа ло гіі 

рай вы кан ка ма. Яны ра за сла лі па 

прад пры ем ствах рэ клам кі пра стэ-

ры лі за цыю і гу ман нае стаў лен не.

ЗА МЕЖ НЫ ВО ПЫТ
Алекс Фо лан лі чыць, што най-

леп шы шлях да вы ра шэн ня праб-

ле мы жы вёл на ву лі цы — ка а пе-

ра цыя аба рон цаў жы вёл і ўлад. 

Кроп ка ва ар га ні за цыя «Лі са бо на» 

да па ма гае ва лан цё рам і ў ін шых 

га ра дах, але Коб рын быў абра ны 

як го рад, у якім маг чы ма ад пра ца-

ваць комп лекс ны па ды ход.

Да рэ чы, у ды рэк та ра цэнт ра мы 

спы та лі і пра тое, якая сіс тэ ма 

пра цуе ў Еў ро пе. Па яго сло вах, у 

Гер ма ніі і Аў стрыі гэ тай праб ле мы 

ня ма на пра ця гу апош ніх 20 га доў. 

У іх пры тул ках знаходзяцца жы-

вё лы з ін шых кра ін: Ру мы ніі, Іта ліі, 

Хар ва тыі... Пра вы жы вёл у Еў ра са-

ю зе аба ра ня юц ца кан вен цы яй. У 

Гер ма ніі — яшчэ і Кан сты ту цы яй. 

Там іс нуе асоб ная пра фе сія ахоў-

ні ка жы вёл і асоб ны ма гіст рат (вы-

ка наў чы ор ган). Ка лі ў ча ла ве ка 

ёсць кош ка, мо жа прый сці пра вя-

ра ю чы і па гля дзець, у якіх умо вах 

яна жы ве. У за ко не пра пі са на ўсё 

да дро бя зяў. Не аб ход на, каб у ка та 

бы ло акно, якое вы хо дзіць на ву лі-

цу, сет ка на ім, каб вы пад ко ва ён не 

вы паў, міс ка па він на быць заў сё ды 

чыс тай. Для пры тул каў ёсць нор мы, 

коль кі квад рат ных мет раў па він на 

пры хо дзіц ца на ад ну жы вё лу, што 

мож на вы ка рыс тоў ваць для ачыст кі 

сцен і пад ло гі: бы та выя хі міч ныя 

срод кі пад за ба ро най — да зво ле на 

мыць толь кі спе цы яль ны мі.

У Аў стрыі са цы яль ная рэ кла-

ма, на кі ра ва ная на ахо ву жы вёл, 

кру ціц ца ва ўсім гра мад скім транс-

пар це кож ныя пяць хві лін. Ста яць 

біл бор ды, га зе ты пі шуць на гэ ту тэ-

ма ты ку. Такая пра па ган да, лічыць 

Алек с Фо ла н, вель мі дзейс ная. 

Лю дзі па чы на юць за дум вац ца. 

Ка лі нех та пра чы тае сло ган «сяб-

роў ства не мае па ро ды», у ягоным  

сэр цы мо жа неш та ёк нуць, і ён па-

ду мае, што, са праў ды, га лоў нае 

да па маг чы і, як той ка заў, вы ра-

та ваць ча ла ве ка ў са бе.

На гэ тых пра ек тах Коб рын не 

спы ня ец ца. Не так даў но там зра-

бі лі пер шую ў кра і не пля цоў ку для 

вы гу лу са бак, аб ста ля ва ную па 

ўсіх еў ра пей скіх пра ві лах.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

СЯБРОЎСТВА НЕ МАЕ ПАРОДЫ

Уво сень тра ды цый на 

прад стаў ля юць ка лек цыі на 

се зон вяс на-ле та. Ды зай нер 

Тац ця на Яф рэ ма ва, на прык-

лад, зра бі ла стаў ку на чыр-

во нае: бліс ку чыя спад ні цы-

мі дзі, су кен кі са спар тыў ны мі 

ман жэ та мі на ры зін ках. А так-

са ма пра па на ва лі ўспом ніць 

пра стыль мі лі та ры — ад чуць 

ся бе «ў поў ным уз бра ен ні» 

мож на ў кам бі не зо не ко ле ру 

ха кі і ка муф ляж най су кен цы. 

Ства ра ю чы ка лек цыю, Тац-

ця на Яф рэ ма ва ду ма ла аб 

су праць ста ян ні ча ла ве ча га і 

штуч на га ін тэ ле кту і аб тым, 

як у гэ тым све це за ста вац ца 

са бой.

Прос ты крой, сва бод ныя 

сі лу э ты — та кім ба чыць 

адзен не су час най га ра джан-

кі ды зай нер Ві та лі на Гар дзі-

еў ская. Яна на стой вае: сек-

су аль насць не ў ка рот кіх 

спад ні цах, а ва ўпэў не нас ці. 

На под ыу ме міль га лі шы ро-

кія ка шу лі ўні секс амаль да 

ка ле на, пра мыя су кен кі да 

са май пад ло гі, спар тыў ныя 

«ка су хі». Да гэ туль Ві та лі на 

Гар дзі еў ская ства ра ла толь-

кі ску ра ныя ак се су а ры, та му 

сум кі ў яе ка лек цыі за слу-

гоў ва юць асаб лі вай ува гі. 

На прык лад, па яс ныя сум кі, 

якія на ступ най вяс ной па-

ра ней ша му за ста нуц ца ак-

ту аль ныя.

Брэнд Nеlvа на тхняў-

ся пры ро дай. Фіш кай стаў 

рас лін ны прынт. У ка лек цыі 

не каль кі сты ля вых кі рун каў: 

адзен не для офі са, паў ся-

дзён на га жыц ця і свят. Эле-

гант ныя воб ра зы да паў ня-

юць су мач кі, упры го жа ныя 

мак ра мэ, мю лі (від абут ку 

без зад ні каў) і хуст кі-па вяз-

кі. Брэнд за пус ціў так са ма 

но вую лі нію адзен ня, якая 

ад люст роў вае рытм ча су — 

Frіdау («пят ні ца») bу Nеlvа. 

Га лоў ны па сыл гэ тай ка лек-

цыі — ра да вац ца кож на му 

ім гнен ню. Тут ёсць рэ чы як 

для лет ня га шпа цы ру па го-

ра дзе, так і для ку рорт на га 

ад па чын ку, ра ман тыч ныя 

і іра ніч ныя. Яр кія су кен кі ў 

рыб кі і ку бач кі з-пад ка вы, 

аран жа вы кам бі не зон, па-

доб ны да фор мы ра бо ча-

га, ад на знач на пры цяг нуць 

ува гу на ва коль ных. У якас ці 

га лаў но га ўбо ру па ды дуць 

плас ты ка вы ка зы рок ці па-

на ма.

Ды зай нер Ла ры са Ба лу-

но ва зра бі ла стаў ку на мі ні-

ма лізм, ар хі тэк тур ны крой і 

гра фі ку і прэ зен та ва ла мікс 

офіс на га сты лю і пры бя рэж-

най ра ман ты кі. Су стра каць 

вяс ну яна пра па нуе ў су кен-

ках на за пах, кю ло тах, сва-

бод ных кам бі не зо нах, шор-

тах-бер му дах у спа лу чэн ні 

з доў гім жа ке там. Асноў ныя 

тка ні ны — ба воў на і лён. Ко-

ле ры — чыр во ны, цём на-сі-

ні, бе лы і нюд.

Зу сім ін шую га му вы бра-

ла ма дэль ер На тал ля Корж: 

цём на-зя лё ныя, шэ рыя, 

цём на-фі я ле та выя, ла ван-

да выя ад цен ні. Яе вя сен няя 

ка лек цыя ўклю чае па лі то з 

фі гур ным швом, даў гія эле-

гант ныя су кен кі, паў праз-

рыс тыя ту ні кі — ва ры янт 

для тых, хто ідзе ў опе ру ці 

рэ ста ран і хо ча вы гля даць

до ра га. Ся род ма тэ ры я лаў — 

ар ган за і шоўк.

У рам ках тыд ня мо ды быў 

прэ зен та ва ны пра ект Еthісаl 

Fаshіоn Shоw. Ды зай не ры 

пра ца ва лі з эт ніч най тэ ма-

ты кай, а га лоў ным ма тэ ры-

я лам для па шы ву ка лек цый 

стаў лён. На цы я наль ны ка-

ла рыт пе ра да ва лі праз вы-

явы пту шак на адзен ні, тра-

ды цый ныя га лаў ныя ўбо ры 

мі ну лых га доў, са ла мя ныя 

за вуш ні цы.

Але га лоў нае на гэ тым 

тыд ні мо ды не адзен не. Пер-

шая важ ная па дзея — пра-

ект «Но выя маг чы мас ці». 

«Звяз да» ўжо пі са ла пра 

яго: упер шы ню ка лек цыю 

ра зам з ды зай не ра мі ства-

ра лі лю дзі з ін ва лід нас цю — 

аздаб ля лі рэ чы вы шыў кай і 

вя за ны мі ка рун ка мі. Ар га ні-

за та ры пра ек та спа дзя юц-

ца, што боль шасць гэ та га 

адзен ня бу дзе пра да дзе на, 

а май стры хі з асаб лі вас ця-

мі раз віц ця змо гуць час цей 

атрым лі ваць за ка зы. Дру гая 

па дзея да ты чы ла ся ма дэ ляў. 

Пад час асоб ных па ка заў на 

под ыум ра зам з ма ла ды мі 

дзяў ча та мі вы хо дзі лі жан-

чы ны ста рэй ша га ўзрос ту. 

Пры га жосць без ме жаў ужо 

ста ла су свет ным трэн дам. 

Так, у верасні ў Мі ла не ка-

лек цыю Dоlсе&Gаbbаnа дэ-

ман стра ва лі акт ры са Мо ні ка 

Бя лу чы і ма ма вы на ход цы 

Іла на Мас ка Мая. І хоць у мо-

дзе па-ра ней ша му за хоў ва-

юць вер насць стан дар там, 

на пер шы план даў но вый-

шла не ты по васць, а ўні-

каль насць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та арг ка мі тэ та BFW.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

СТАЎ КА НА ЛЁН, МІ НІ МА ЛІЗМ І ЭЛЕ ГАНТ НАСЦЬ
Чым здзі віў Бе ла рус кі ты дзень мо ды

Под ыумПод ыум  

Рас лін ныя ма ты вы 
ў ка лек цыі ад Nеlvа.

Мод ны ка муф ляж. 
Ды зай нер Тац ця на Яф рэ ма ва.

Пра ект 
Еthісаl Fаshіоn Shоw.

Ад цен ні нюд 
не страч ва юць па зі цый.

Ты дзень мо ды ў Нью-Ёр ку за пом ніў ся па ка зам бя ліз-

ны ад спя вач кі Ры я ны і ку цюр ны мі су кен ка мі з пер' ем. 

На под ыу ме ў Лон да не не бы ло ні вод най рэ чы з на ту-

раль на га фут ра. У Мі ла не на тхня лі ся 1980-мі і Май клам 

Джэк са нам, а ў Па ры жы прэ зен та ва лі су мач кі ў фор-

ме яй ка і ля та ю чай та лер кі. Па зна ё міц ца з на він ка мі 

ад бе ла рус кіх ды зай не раў мож на бы ло на тыд ні мо ды, 

які пра хо дзіў у Мін ску з 7 да 11 ліс та па да.


