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На Го мель шчы не пра цу юць 

пры клад на па ты м жа прын цы-

пе, у Ві цеб скай воб лас ці ёсць 

11 пунк таў ча со ва га ўтры ман-

ня жы вёл, іх ад ло вам так са-

ма зай ма юц ца бры га ды, якія 

ства ры лі прад пры ем ствы ЖКГ. 

У 2019 го дзе спе цы я ліс ты пра вя лі 

1602 рэй ды і ад ла ві лі больш за 

дзве ты ся чы бес пры туль ных жы-

вёл.

У Брэсц кім аб лас ным упраў-

лен ні ЖКГ асаб лі ва ад зна чы лі той 

факт, што гас па да ры час та ад пус-

ка юць сва іх лю бі мых га да ван цаў 

на са ма стой ны вы гул, а ра біць 

гэ та га зу сім не вар та. Спра ва тут 

не толь кі ў ад ло ве, у які мо гуць 

тра піць і жы вё лы з ашый ні кам, — 

ка тоў і са бак збі ва юць ма шы ны, 

іх мо гуць атру ціць ці за біць. У мі-

ну лым го дзе ка му наль ні кі Брэст-

чы ны ад ла ві лі амаль сем ты сяч 

бес пры туль ных жы вёл. Ча со ва 

іх утрым лі ва юць у спе цы яль ных 

пунк тах Брэс та, Пін ска, Коб ры-

на, Дра гі чы на, Жа бін кі і Сто лі на, 

а хут ка та кія ж з'я вяц ца ў Ба ра-

на ві чах ды Іва цэ ві чах.

— Усё гэ та ро біц ца, каб па-

пя рэ дзіць тое ж ша лен ства ці 

дру гія ін фек цый ныя за хвор ван-

ні, — тлу ма чыць на мес нік ге не-

раль на га ды рэк та ра Брэсц ка-

га аб лас но га ўпраў лен ня ЖКГ 

Анд рэй ГА ШАЎ. — Спе цы я ліс ты 

вы ка рыс тоў ва юць пэў ныя прэ-

па ра ты і срод кі, якія не траў мі-

ру юць жы вё лу.

У Ма гі лёў скай воб лас ці ад-

ло вам бес пры туль ных жы вёл 

зай ма юц ца толь кі дзве служ-

бы — спец аў та прад пры ем ствы 

Ма гі лё ва і Баб руй ска, якія так-

са ма ўва хо дзяць у сіс тэ му ЖКГ. 

Пры не аб ход нас ці ка му наль ні кі 

з ра ён ных цэнт раў Ма гі лёў шчы-

ны ад праў ля юць за яў кі служ бам 

і за клю ча юць да га вор толь кі на 

адзін вы езд спе цы я лі за ва най 

бры га ды.

— Гэ та зруч ней — прад пры-

ем ствы ЖКГ страч ва лі б больш 

срод каў, ка лі б зай ма лі ся ад ло-

вам жы вёл са ма стой на. І трэ ба 

ра зу мець, што гэ та не асноў ны 

на пра мак дзей нас ці на шых ар-

га ні за цый, ні хто не за дум ва ец-

ца, што, каб утрым лі ваць тых 

жа са бак ці ка тоў, кар міць іх, па-

трэб ны вя лі кія гро шы, — лі чыць 

ге не раль ны ды рэк тар ЖКГ 

Ма гі лёў скай воб лас ці Анд рэй 

РАЗ ГО НАЎ.

Та кой жа дум кі пры трым лі ва-

юц ца і на Гро дзен шчы не — прад-

пры ем ствы жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі сён ня з'яў ля юц ца 

пад рад ны мі ар га ні за цы я мі і па-

він ны зай мац ца сва і мі не па срэд-

ны мі аба вяз ка мі — ака зан нем 

па слуг і аб слу гоў ван нем да моў.

— Ад ра зу хо чац ца ска заць, 

што га лоў нае тут, як са мі лю дзі 

ста вяц ца да жы вёл — яны вы пус-

ка юць на са ма стой ны вы гул са-

бак, не стэ ры лі за ва ных ка тоў, а 

ўсё ж па він на па чы нац ца з вы ха-

ван ня. Вель мі доб ра, што ва лан-

цё ры звяр та юць ува гу на праб ле-

му, але, як пра ві ла, ро біц ца гэ та 

толь кі на сло вах, і ў вы ні ку ві на-

ва ты мі аказ ва юц ца ар га ні за цыі 

ЖКГ, якія ў прын цы пе гэ тым не 

па він ны зай мац ца, — ад зна чае 

ды рэк тар Шчу чын ска га ЖКГ 

Анд рэй ШКІН ДЗЕ РАЎ. — Што 

да ты чыц ца ад ло ву, то ў нас ство-

ра на бры га да з двух спе цы я ліс-

таў. Ка неш не, ёсць мес ца, дзе 

мы ча со ва тры ма ем жы вёл, але 

з са ба ка мі іс нуе пэў ная праб ле-

ма, ха ця за апош нія два га ды сі-

ту а цыя не та кая ка та стра фіч ная, 

як бы ла ра ней. Ка лі нам сён ня з 

бюд жэ ту не заў сё ды вы дзя ля юць 

гро шы на ра монт тых жа дзі ця чых 

пля цо вак, то ад куль ім узяц ца на 

ад лоў і ўтры ман не жы вёл?

ДАЎ НО ВЯ ДО МЫ 
САК РЭТ

Сі ту а цыя ў ра ён ных цэнт рах 

Бе ла ру сі склад ва ец ца пры клад-

на ад ноль ка вая — ад ло вам бес-

пры туль ных жы вёл зай ма юц ца 

спе цы я ліс ты прад пры ем стваў 

ЖКГ, і ў боль шас ці вы пад каў ім 

прос та не ха пае срод каў і рэ сур-

саў на тое, каб зай мац ца гэ тым 

пы тан нем са ма стой на, ства раць 

не аб ход ныя ўмо вы для ўтры ман-

ня жы вёл. Што тут ка заць, ка лі 

да лё ка не ў кож ным ра ё не мяс-

цо выя ўла ды вы дзя ля юць прад-

пры ем ствам ЖКГ да стат ко выя 

срод кі на ра шэн не гла баль ных 

праб лем у іх сфе ры (звя за ных 

з ва дой, цяп лом ці ка на лі за цы-

яй —«Зв.»). Вя до ма, мож на ства-

рыць пры го жую кар цін ку з фан-

та наў, кве так і ачы шча ных ву ліц, 

пры чым як ад смец ця, так і ад 

бес пры туль ных жы вёл. За гэ тай 

жа кар цін кай ні хто не ўба чыць 

умоў, у якія мо гуць тра піць кош кі 

ды са ба кі — жы выя іс то ты, якія 

мо гуць ад чу ваць страх і боль...

І тут не трэ ба дзі віц ца, што ў 

той жа Мін скай воб лас ці ці на Ма-

гі лёў шчы не звяр та юц ца па да па-

мо гу ў аб лас ныя цэнт ры — та кім 

чы нам ка му наль ні кі толь кі спра-

бу юць эка но міць гро шы, якіх і так 

ня шмат. І ка лі ўжо ўда вац ца ў дэ-

та лі, то спра ва тут на ват не ў срод-

ках, а ў тым, што па він ны быць 

дак лад ны раз дзел аба вяз каў між 

роз ны мі струк ту ра мі. Ча му ж бес-

пры туль ныя жы вё лы ста лі праб-

ле май ме на ві та прад пры ем стваў 

ЖКГ? А не тых жа па ляў ні чых ці 

ве тэ ры нар ных служ баў? Або ар-

га ні за цый, якія па він ны зай мац ца 

кі раў ніц твам агуль най ма ё мас ці 

ўлас ні каў і ака зан нем па слуг?

— У ін шых кра і нах дзей насць 

та кіх кам па ній, па доб ных да на-

шых прад пры ем стваў ЖКГ ці 

та ва рыст ваў улас ні каў, ні як не 

звя за на з утры ман нем жы вёл, 

гэ тай спра вай зай ма юц ца пэў-

ныя служ бы, адзі нае — у кож най 

кра і не мо жа па-роз на му быць ар-

га ні за ва ны пра цэс, — тлу ма чыць 

член праў лен ня Між на род най 

аса цы я цыі ме недж мен ту не ру-

хо мас ці Ге надзь КА ЛЁ НАЎ. — 

Гэ тыя кам па ніі не толь кі не зай-

ма юц ца ад ло вам, іх дзей насць 

ні як не су ад но сіц ца з тым жа 

вы гу лам са бак ці па ру шэн ня мі з 

бо ку гас па да роў, якія да ты чац ца 

ўтры ман ня хат ніх жы вёл. Яны ні-

я кім чы нам з гэ тым не звя за ны, 

так па він на быць і ў нас. Ка лі мы 

жа да ем вы ра шыць праб ле му, то 

кож ны па ві нен зай мац ца сва ёй 

спра вай, вось і ўвесь сак рэт.

* * *
Так, вель мі прос та ві на ва ціць 

і на ват на веш ваць яр лык жы ва-

дзё раў на прад пры ем ствы ЖКГ. 

Але да вай це шчы ра: у нас ня ма 

ні спе цы я лі за ва ных служ баў, 

ні ад каз нас ці для ня доб ра сум-

лен ных гас па да роў, на ват ня-

ма і ад ла джа на га ме ха ніз му па 

апла це па дат каў за ўтры ман не 

хат ніх жы вёл... Але ж і гэ та не 

са мае га лоў нае. Ча му мы са мі 

па во дзім ся бе так без ад каз на, 

ка лі ад пус ка ем ко шак ці са бак 

на са ма стой ны вы гул, ча му не 

за дум ва ем ся пра не аб ход ную 

стэ ры лі за цыю і ўво гу ле пра лёс 

мен шых бра тоў? Толь кі ўя ві це, 

як маг лі па мен шыц ца ліч бы, агу-

ча ныя ў са мым па чат ку, ка лі б 

кож ны з нас ра зу меў ад ну прос-

тую праў ду — мы ў ад ка зе за 

тых, ка го пры ру чы лі.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

ЖЫ ВАЯ 
ПРАБ ЛЕ МА

Я пла ную зай мац ца па-

шы вам і ра мон там адзен-

ня ў аг ра га рад ку, дзе 

жы ву. Да па ма жы це, ка лі 

лас ка, ра за брац ца, ці ўва хо дзіць 

гэ тая па слу га ў ка тэ го рыю ра мес-

ніц кай дзей нас ці. Ма гу я раз ліч ваць 

на гра шо вую да па мо гу ў вы гля дзе 

суб сі дыі ад дзяр жа вы? І як мне пра-

віль на за рэ гіст ра вац ца?

Ма ры на, 

Ма зыр скі ра ён Го мель скай воб лас ці.

На пы тан не ад каз вае Свят ла на 

КА ПЫ ЛО ВІЧ, на мес нік на чаль ні ка 

ад дзе ла са дзей ні чан ня за ня тас ці 

на сель ніц тва ўпраў лен ня па пра-

цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Ма зыр ска га рай вы кан ка ма:

— Ка лі вы збі ра е це ся пра ца ваць 

до ма і ра біць за ка зы з ма тэ ры я лаў 

за каз чы ка, то са мы вы гад ны ва ры-

янт у ва шай сі ту а цыі — пра ца ваць па 

спро шча ных умо вах як фі зіч ная асо-

ба згод на з Ука зам Прэ зі дэн та № 337 

«Аб рэ гу ля ван ні дзей нас ці фі зіч ных 

асоб». У гэ тым вы пад ку на ват неаба-

вяз ко ва ста на віц ца на ўлік да нас, бо 

дзей насць фі зіч най асо бы не суб сі-

дзі ру ец ца.

Дзяр жаў ная гра шо вая пад трым ка 

вы да ец ца, згод на з па ста но вай Са-

ве та Мі ніст раў № 342 ад 7 са ка ві ка 

2008 го да, толь кі на прад пры маль-

ніц кую або ра мес ніц кую дзей насць, 

а так са ма тым, хто за ня ты ў сфе ры 

аг ра эка ту рыз му.

Ад нак ка лі вы бу дзе це аран да ваць 

па мяш кан не, па ста ві це вы твор чыя ма-

шы ны і ар га ні зу е це атэлье са знач-

ны мі аб' ёма мі ра бо ты, то та ды ёсць 

сэнс афарм ляц ца як ін ды ві ду аль ны 

прад пры маль нік. Раз ліч ваць на суб-

сі дыю ў та кім вы пад ку мож на, ад нак і 

вы дат кі бу дуць зу сім ін шыя.

Па мер суб сі дый у Ма зыр скім ра ё не 

для га ра джан скла дае 11 бюд жэ таў 

пра жы тач на га мі ні му му (БМП). Ця пер 

гэ та 2638,57 руб ля, бо з 1 лю та га БПМ 

«пад рос» да 239,87 руб ля. Жы ха ры 

сель скай мяс цо вас ці мо гуць раз ліч-

ваць на 15 бюд жэ таў (3598,05 руб ля). 

Тым, хто вы ра шыў ся на ўлас ную спра-

ву на вёс цы, суб сі дыя боль шая, та му 

што там скла да ней знай сці ра бо ту на 

мес цы.

На ву чаць 
у служ бе за ня тас ці

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та ры-

ла так са ма са спе цы я ліс та мі ўпраў-

лен ня за ня тас ці і пад атко вай ін спек-

цыі, каб вы ву чыць пы тан не больш 

дэ та лё ва.

Аказ ва ец ца, каб уво гу ле вы зна-

чыц ца, у якас ці ра мес ні ка ці ін ды ві ду-

аль на га прад пры маль ні ка (ІП) лепш 

за рэ гіст ра вац ца, трэ ба ве даць шмат 

ню ан саў: чым збі ра ец ца зай мац ца 

ча ла век, з які мі ма тэ ры я ла мі бу дзе 

пра ца ваць, як да лей пла нуе пра соў-

ваць свой пра дукт, ка му рэа лі зоў ваць 

та вар. А каб прэ тэн да ваць на раз гляд 

пы тан ня па вы да чы суб сі дый на ад-

крыц цё ўлас най спра вы з фон ду са-

цы яль най аба ро ны, не аб ход на мець 

ста тус бес пра цоў на га.

Зай ма ец ца гра шо вай да па мо гай 

на ар га ні за цыю прад пры маль ніц кай 

ці ра мес най дзей нас ці ад дзел аб слу-

гоў ван ня ўпраў лен ня за ня тас ці або 

ад дзел пра ца ўлад ка ван ня ра ё на, дзе 

жы ве ча ла век.

Як пра ві ла, лю дзі, якія спра бу юць 

ся бе ў са ма стой най пра цы, су мя-

шча юць ра мес ніц тва з ін шым ві дам 

дзей нас ці, які пры но сіць ім да ход. 

Перш чым уз ні маць пы тан не, кім і як 

рэ гіст ра вац ца, трэ ба па пра ца ваць 

са служ бай за ня тас ці. Пас ля атры ман-

ня ста ту су бес пра цоў на га і не маг чы-

мас ці пра ца ўлад ка вац ца на іс ну ю чыя 

ў ра ё не па са ды су пра цоў ні кі служ бы 

за ня тас ці бу дуць раз гля даць пра фе сію 

ча ла ве ка, во пыт яго ра бо ты, біз нес-

план, які бес пра цоў ны, што прэ тэн дуе 

на суб сі дыю, аба вяз ко ва па ві нен мець. 

Пы тан не аб мэ та згод нас ці вы дзя лен ня 

ча ла ве ку суб сі дый і ака зан ня да па мо гі 

на ар га ні за цыю сва ёй спра вы вы ра-

ша ец ца ка ле гі яль на.

На мер ва ю чы ся рэа лі за ваць ся бе 

ў сфе ры са ма стой най ра бо ты, ча ла-

век па ві нен вы ву чыць нар ма тыў ныя 

да ку мен ты. У служ бе за ня тас ці яму 

да па мо гуць асво іць ню ан сы прад пры-

маль ніц кай дзей нас ці, рас тлу ма чаць 

пра ва выя і фі нан са выя ас пек ты, на-

кі ру юць на кур сы. На гэ тых за ня тках, 

да рэ чы, на ват біз нес-план мо гуць да-

па маг чы склас ці.

Па да ткі 
і ра бо та з до му

Згод на з Ука зам № 337, фі зіч ная 

асо ба мо жа зай мац ца сва ёй спра вай 

па спро шча ных умо вах і не рэ гіст ра-

вац ца як ІП. Пры гэ тым ёй неаба вяз ко-

ва мець ста тус бес пра цоў на га і мож на 

пра ца ваць у воль ны ад асноў най ра-

бо ты час.

За раб ляць мож на на ступ ны мі спо-

са ба мі. Тын ка ваць, фар ба ваць, рас-

піс ваць сце ны; зай мац ца ды зай нам 

жыл ля, аў то, мэб лі і ін шых рэ чаў; ра-

біць па крыц цё пад ло гі, клас ці пе чы 

і ка мі ны, кле іць шпа ле ры; вы пя каць 

хле ба бу лач ныя вы ра бы; ства раць 

тво ры мас тац тва; вы рошч ваць квет-

кі; зда ваць уна ём жыл лё; на строй ваць 

му зыч ныя ін стру мен ты; ка лоць дро вы 

і гру зіць гру зы; па свіць ска ці ну і ра біць 

шмат ча го ін ша га.

Не па срэд на ва ша дзей насць да ты-

чыц ца сфе ры па шы ву адзе ння, у тым 

лі ку га лаў ных убо раў, з ма тэ рыя лаў 

за каз чы ка, а так са ма ра мон ту швей-

ных і тры ка таж ных вы ра баў ды га-

лаў ных убо раў. Важ на пом ніць, што і 

вы раб, і ра монт рэ чаў па він ныя быць 

з ма тэ ры я лаў за каз чы ка, а аказ ваць 

па слу гі па спро шча ных умо вах мож на 

толь кі фі зіч ным асо бам. За тое не трэ-

ба мець ка са вы апа рат і да ку мен ты, 

якія па цвяр джа юць пры ём гро шай.

Каб за рэ гіст ра ваць дзей насць згод-

на з Ука зам, трэ ба звяр нуц ца з паш-

пар там па мес цы сва ёй рэ гіст ра цыі або 

ў пад атко вую ін спек цыю і атры маць улі-

ко вы ну мар. Яго пры жа дан ні да шлюць 

у аса біс ты ка бі нет, які мож на ства рыць 

на сай це Мі ніс тэр ства па па дат ках і 

збо рах. Што ме сяч ную вы пла ту адзі-

на га па да тку (за вы твор часць адзен ня 

з ма тэ ры я лаў за каз чы ка ў на се ле ных 

пунк тах Ма зыр ска га ра ё на гэ та 21 ру-

бель, за ра монт адзен ня — 42 руб лі) 

так са ма мож на да сы лаць у элект рон-

ным вы гля дзе. Пер шы і на ступ ныя пла-

ця жы пры гэ тым трэ ба ажыц цяў ляць за 

дзень да па чат ку ме ся ца ра бо ты.

Ка лі ней кі ме сяц вы не збі ра е це ся 

пра ца ваць, то прос та не па да вай це 

па ве дам лен не аб апла це. А вось ка лі 

па да так спла ча ны, а па пра ца ваць у 

той ме сяц не атры ма ла ся, пе ра раз лік 

ра біц ца не бу дзе, за вы клю чэн нем сы-

хо ду на бю ле тэнь.

Іры на СІ ДА РОК.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас 

уз нік лі пы тан ні юры дыч на га ха-

рак та ру, да сы лай це іх на наш 

паш то вы або элект рон ны ад рас 

sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой 

гас цёў ні» ра зам са спе цы я ліс та мі 

Мі нюс та і ін шых ве дам стваў мы бу-

дзем шу каць на іх ад ка зы.

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

СУБ СІ ДЫЯ — 
ТОЛЬ КІ БЕС ПРА ЦОЎ НЫМ
А зай мац ца ўлас ным біз не сам мож на 

і ў воль ны ад ра бо ты час

?

На Сто лін шчы не вяс ко вая дыс ка тэ ка 

скон чы ла ся для 45-га до ва га жы ха ра 

вёс кі Ка ро ці чы кры мі наль най спра вай. 

Усё зда ры ла ся ў мяс цо вым До ме куль ту ры, 

ку ды па да зра ва ны прый шоў на пад піт ку. Ён па-

пра сіў за гад чы ка клу ба, які ста яў за пуль там, 

уклю чыць вя до мую кам па зі цыю. Прось бу на-

вед валь ні ка за да во лі лі, пры чым не ад на ра зо ва. 

Ад нак чар го вае па жа дан не ад на вяс коў ца стан-

ца ваць пад «Се дая ночь» бы ло пра іг на ра ва на, 

яму па прос ту па ра і лі па кі нуць Дом куль ту ры, па-

ве дам ляе ад дзя лен не мі лі цыі Да выд-Га рад ка.

У вы ні ку па крыў джа ны муж чы на пай шоў. 

Праў да, не ўза ба ве вяр нуў ся з па ляў ні чай стрэль-

бай «ТОЗ-12» у ру ках і па чаў па гра жаць за гад-

чы ку. У ху лі га на стрэль бу ада бра лі і вы клі ка лі 

мі лі цы я не раў.

Муж чы на ра ней быў па ляў ні чым, ад нак не-

каль кі га доў та му ён не па доў жыў лі цэн зію, 

у су вя зі з чым стрэль бу ў яго за бра лі. Ця пер 

пра ва ахоў ным ор га нам трэ ба бу дзе вы свет-

ліць, як і дзе па да зра ва ны да стаў но вую, па-

ве да мі лі ў МУС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну! У ВЯС КО ВЫМ КЛУ БЕ 
МУЖ ЧЫ НЕ АД МО ВІ ЛІ Ў ПЕС НІ
Ён вяр нуў ся з за ра джа най стрэль бай


