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БУДЗЬ У КУР СЕ!

Вы су стрэ лі Вы су стрэ лі 
па ра не ную або па ра не ную або 

хво рую жы вё лу...хво рую жы вё лу...
Ці дазволена ўтрым лі ваць 

дзі кіх звя роў у ня во лі
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
звяр тае ўва гу гра ма дзян на па ра дак 
дзе ян няў фі зіч ных і юры дыч ных 
асоб пры вы яў лен ні па ра не ных, 
траў ма ва ных або хво рых дзі кіх 
жы вёл.

У вы пад ку вы яў лен ня та кой жы вё-
лі ны гра ма дзя не па він ны па ве да міць 
аб гэ тым ка рыс таль ні ку па ляў ні чых 
угод дзяў або ў апе ра тыў на-дзя жур ную 
служ бу тэ ры та ры яль на га ор га на ўнут-
ра ных спраў, або ў дзя жур ную служ бу 
ра ён на га ад дзе ла па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, якія аба вя за ныя пе ра даць 
гэ тае па ве дам лен не служ бо вай асо бе 
ка рыс таль ні ка па ляў ні чых угод дзяў або 
мяс цо ва га вы ка наў ча га і рас па рад ча га 
ор га на.

Прад стаў ні кі тэ ры та ры яль на га ор-
га на Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
мяс цо ва га вы ка наў ча га і рас па рад ча га 
ор га на або ка рыс таль ні ка па ляў ні чых 
угод дзяў, дзяр жаў най ве тэ ры нар най 
служ бы ра ё на, го ра да вы яз джа юць на 
мес ца вы яў лен ня жы вё лі ны і, зы хо дзя-
чы з іс ну ю чай аб ста ноў кі, пры ма юць 
ра шэн не пра да лей шы яе лёс і ад лоў 
у вы пад ку не аб ход нас ці. Ад лоў ле ная 
жы вё ла па ра шэн ні ка мі сіі мо жа быць 
пе ра да дзе на на ўтры ман не гра ма дзя-
ні ну, ін ды ві ду аль на му прад пры маль ні-
ку або юры дыч най асо бе з іх зго ды.

Пры гэ тым умо вы ўтры ман ня дзі-
кай жы вё лі ны па він ны ад па вя даць 
па тра ба ван ням, уста ноў ле ным па ста-
но вай Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя ад 
27 лю та га 2007 го да № 16 «Аб уста наў-
лен ні па тра ба ван няў да ўтры ман ня і 
(або) раз вя дзен ня дзі кіх жы вёл у ня во-
лі, а так са ма да пра вя дзен ня ўся лен ня 
(уклю ча ю чы рас ся лен не), ін тра дук цыі, 
рэ ін тра дук цыі, аклі ма ты за цыі, скры жа-
ван ня дзі кіх жы вёл і па тра ба ван няў да 
фор мы і змес ту бія ла гіч на га аб грун та-
ван ня ўся лен ня дзі кіх жы вёл ва ўгод дзі» 
(на прык лад, для ка зу лі пра ду гле джа на 
валь ера вы шы нёй не менш за 2,5 мет ра 
і пло шчай 15 квад рат ных мет раў).

За ка на даў ствам аб ахо ве і вы ка ры-
стан ні жы вёль на га све ту за ба ро не на 
ад бі раць дзі кіх жы вёл з ася род дзя іх 
пра жы ван ня для ўтры ман ня і (або) 
раз вя дзен не ў ня во лі без да зво лу Мін-
п ры ро ды за вы клю чэн нем асоб ных 
шы ро ка рас паў сю джа ных і шмат лі кіх 
ві даў (да да так да па ста но вы Са ве та Мі-
ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 2 чэр ве-
ня 2006 го да № 698).

Згод на з пунк там 5 ар ты ку ла 43 За-
ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб жы вёль-
ным све це», утры ман не і (або) раз вя-
дзен не ў ня во лі не за рэ гіст ра ва ных дзі-
кіх жы вёл, якія пад ля га юць рэ гіст ра цыі, 
за ба ра ня ец ца.

Гра ма дзя не, якія па ру шы лі па тра-
ба ван ні за ка на даў ства аб ахо ве і вы-
ка ры стан ні жы вёль на га све ту, бу дуць 
пры цяг ну тыя да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці ў ад па вед нас ці з ар ты ку лам 
15.32 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
(цяг не на кла дан не штра фу ў па ме ры 
да двац ца ці ба за вых ве лі чынь).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ка ця ры ну БОН КІ НУ, на стаў ні цу 
бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 
Ржаў скай ба за вай шко лы, два 

склі кан ні за пар вы бі ра лі дэ пу та там 
Слаў га рад ска га ра ён на га Са ве та, 
апош ні раз яшчэ і сель ска га Са ве та. 
Сё ле та яна вы ра шы ла: хо піць. У сям'і 
рас це двое пры ём ных дзя цей, хо чац ца 
больш ча су пры свя ціць ім. Ды і сіл 
гра мад ская спра ва за бі рае ня ма ла. 
Яна ж перш за ўсё — на стаў ні ца, рых туе 
вуч няў да кон кур саў і алім пі яд, а яшчэ 
ра зам з ка ле га мі рас пра цоў вае роз ныя 
іні цы я ты вы. Ржаў ская шко ла хоць 
і не вя лі кая, але па іні цы я тыў нас ці і 
ак тыў нас ці пе да го гаў мо жа даць фо ры 
лю бой га рад ской уста но ве аду ка цыі.

Ха це ла зра біць вёс ку леп шай
Дзе ля гэ та га і па да ла ся ў дэ пу та ты — 

вель мі вя лі кім бы ло жа дан не неш та 
змя ніць.

— Ад чу ва ла, што энер гіі ха пае, — усмі-
ха ец ца Ка ця ры на. — Са ма я мяс цо вая, 
на ра дзі ла ся ў вёс цы Пры вол ле. Тут мае 
баць кі жы вуць, бра ты, сёст ры. Праб ле-
мы на дзён ныя ве да ла не па чут ках.

Але ад на спра ва — ха цець, а ін шая — 
дзей ні чаць. Ка лі яе вы бра лі ў рай са вет 
пер шы раз, на ват раз гу бі ла ся: а што 
ра біць да лей? Але пад час пер шай се сіі 
ўсё ста ла на свае мес цы. Вель мі да рэ чы 
прый шоў ся па кет з ка рыс най ін фар ма-
цы яй, які ёй вы да лі як дэ пу та ту-па чат коў цу. 
Там яна знай шла і тэ ле фо ны, ку ды звяр тац ца, 
ка лі бу дзе та кая па трэ ба, і ка ар ды на ты, па 
якіх шу каць са бе «па моч ні каў» у вы ра шэн-
ні гра мад скіх праб лем. Ус па мі нае, як моц-
на хва ля ва ла ся, ка лі ўпер шы ню вы сту па ла ў 
якас ці дэ пу та та пе рад ад на вяс коў ца мі. І гэ та 
пры тым, што на стаў ні ца, і кож на га жы ха ра 
не толь кі ў твар, а і па іме ні ве да ла. А по тым 
уцяг ну ла ся ў ра бо ту. Праў да, да вя ло ся мя-
няць свой гра фік і звыч кі. Ез дзіць на ра ён ныя 
се сіі, якія пе ры я дыч на су па да лі з яе ўро ка мі ў 
шко ле. Да бі рац ца да мес ца пры зна чэн ня сва-
ім хо дам, бо вель мі час та ад бы ва лі ся не сты-
коў кі з рас кла дам ру ху гра мад ска га транс-
пар ту. Ну а зем ля кі, зда ва ла ся, вы ра шы лі 
пе ра клас ці на яе пле чы не толь кі ак ту аль ныя 
для на се ле на га пунк та пы тан ні, але і свае аса-
біс тыя. Ад на жы хар ка, на прык лад, па тра ба-
ва ла пры му сіць су се дзяў яе па ва жаць. Ты ж, 
маў ляў, дэ пу тат — па він на да па ма гаць тым, 
хто за ця бе ад даў свой го лас. А яшчэ заў сё-
ды зна хо дзі лі ся лю дзі, якія лі чы лі, што нех та 
па ві нен да гля даць мо гіл кі іх сва я коў, на во-
дзіць па ра дак ка ля іх пад вор ка, фар ба ваць 
за дзяр жаў ны кошт іх ага ро джы.

Вель мі да па ма га лі ў дэ пу тац кай спра ве 
зно сі ны з больш во пыт ны мі ка ле га мі: яны 
пад каз ва лі, на кі роў ва лі, пад стаў ля лі пля чо. 
Вя до ма, што ўсе праб ле мы вы ра шыць не-
маг чы ма, бо па трэб ны вя лі кія гро шы. Ка лі іх 
ня ма — на той жа ас фальт — то не трэ ба быць 
эк стра сэн сам, каб прад ба чыць: пы тан ні на-
конт да ро гі бу дуць уз ні каць па ста ян на. Ка лі 
ўда ры лі ма ра зы, па ча лі за мяр заць ка лон кі 
на ву лі цах, да во дзі ла ся ар га ні зоў ваць іх ра-
за грэў. Не па спе лі ка му наль ні кі ад' ехаць, 
як з ка лон кай зноў праб ле мы. Трэ ба бы ло 
ка ар ды на ваць ра бо ту, на кі роў ваць лю дзей 
да бліж ніх пунк таў з ва дой.

Каб лю дзі не хва ля ва лі ся
Не менш ад каз ная за да ча для дэ пу та-

та — да нес ці да на сель ніц тва ўсё тое, пра 
што га во рыц ца на дэ пу тац кіх се сі ях, рас-
тлу ма чыць, ча му не аб ход на зра біць ме на-
ві та так, а не гэ так. Тут так са ма трэ ба быць 
дып ла ма там.

— На род ны абран нік — гэ та як ра ка па між 
дву ма бе ра га мі, — раз ва жае Ка ця ры на Бон-
кі на. — Вось, на прык лад, наш аг ра га ра док 
ад но сіў ся да чар но быль скай зо ны, а па за-
ле тась у сту дзе ні яго рэ абі лі та ва лі. На род 
не ра зу меў, ча му так, па чаў хва ля вац ца. За 
на шай Ржаў кай — зо на ад ся лен ня, там ні-
вод най вёс кі ня ма — усе па ха ва ныя. Та му 
пы та лі ся лю дзі: ка лі мы зна хо дзім ся по бач 
з зо най ад ся лен ня, дык ча му льго ты нам 
ад мя ні лі? У кал гас ні каў гэ та ад ра зу ж ад бі-
ла ся на зар пла це... Што ім на гэ та бы ло ска-
заць? Звяр та ла ся да дэ пу та та На цы я наль на-
га схо ду Тац ця ны Ка нан чук, якая да па маг ла, 
вы ка за ла па зі цыю дзяр жа вы. Аказ ва ец ца, 
кож ны хі міч ны эле мент мае свой пе ры яд 
паў рас па ду. Для Ржаў кі час не бяс пе кі ўжо 
мі нуў — у ад роз нен не ад не ка то рых ін шых 
на се ле ных пунк таў Слаў га рад ска га ра ё на.

З га зам і ін тэр нэ там
У тым, што ў аг ра га ра док прый шлі газ і 

ін тэр нэт, лі чыць су раз моў ні ца, ёсць і яе за-
слу га. Ка лі яна ўпер шы ню звяр ну ла ся з пы-
тан нем да на чаль ні ка ра ён на га вуз ла элект-
ра су вя зі, па чу ла, што іх на се ле ны пункт ёсць 
у пла нах, але па куль ня ма фі нан са ван ня. 
Праз пэў ны час зноў пай шла на пры ём, але 
без вы ні ко ва, у ад каз усё тое ж «па цяр пі це». 
І та ды дэ пу тат ста ла дзей ні чаць больш ра шу-
ча — звяр ну ла ся да ра ён ных улад, стар шы ні 
рай са ве та дэ пу та таў, і... пы тан не вы ра шы-
ла ся. «Сён ня ў нас ёсць ін тэр нэт, за да во-
ле ны і мо ладзь, і пен сі я не ры», — ад зна чае 
Ка ця ры на.

Прый шло ся па зма гац ца і за га зі фі ка цыю 
аг ра га рад ка. Лю дзі звяр та лі ся да Бон кі най, 
а яна вы хо дзі ла на тых, ад ка го за ле жа ла 
вы ра шэн не пы тан ня. Тэр мі ны так са ма ад-
клад ва лі ся, як ёй тлу ма чы лі, з-за не да хо пу 
фі нан са ван ня. Ез дзі ла, на гад ва ла, па тра ба-
ва ла. Ка лі ў ра ён пры ехаў гу бер на тар (на той 
час гэ та быў Пётр Руд нік), за пі са ла ся да яго 
на пры ём. І на рэш це, як той ка заў, лёд кра-
нуў ся. «Ка лі б не звяр та лі ся, а ся дзе лі склаў-

шы ру кі, не вя до ма, быў бы ў нас газ ці 
не, — ка жа су раз моў ні ца. — Мы па спе лі 
тра піць пад чар но быль скую пра гра му, а 
вось за раз бла кіт нае па лі ва каш та ва ла б 
вя лі кіх гро шай».

Да рэ чы, як ад зна чы ла стар шы ня 
Слаў га рад ска га рай са ве та дэ пу та таў 
Воль га БЫ ЧЫК, у ра ё не га зі фі ка ва на 
на сён ня 14 на се ле ных пунк таў, з іх — 
8 аг ра га рад коў. Га за ві кі ста вяць умо вы, 
каб у на се ле ным пунк це бы ло не менш 
за 100 два роў. А гэ та ўмо ва не ўсю ды 
вы кон ва ец ца. У Руд ні, на прык лад, дзе 
вель мі хо чуць пад клю чыц ца да га за вай 
тру бы, ня ма 100 два роў. У вёс цы Мі-
хай лоў, дзе так са ма ма раць пра газ, іх 
яшчэ менш. Абод ва на се ле ныя пунк ты 
пры гэ тым ад но сяц ца да «чар но быль-
скай зо ны».

Цэнтр су све ту
— Шко лы ў вёс ках — гэ та цэнт ры, дзе 

за круч ва ец ца жыц цё,— сцвяр джае Ка-
ця ры на Бон кі на. Но вая шко ла ў Ржаў цы 
ад кры ла ся ў 2014 го дзе.

— Мы прый шлі сю ды пра ца ваць і 
вы ра шы лі вёс ку кры ху раз ва ру шыць. 
На ба зе шко лы быў ство ра ны ін фар-
ма цый на-дзе ла вы цэнтр па па вы шэн ні 
дзе ла вой ак тыў нас ці ся род сель скай су-
поль нас ці ў рам ках устой лі ва га раз віц-
ця. Яго ўзна ча лі ла наш ня змен ны лі дар 
Га лі на Ер ма ко ва. І за кі пе ла ра бо та: мы 
пі са лі іні цы я ты вы, зма га лі ся за гран-

ты — і атрым лі ва лі іх. Вель мі на тхня ла нас 
у на шых шу кан нях ды рэк тар шко лы Га лі на 
Пят роў на Сі ва ко ва, — ад зна чае Ка ця ры на 
Бон кі на. — За два га ды раз гар ну лі ся па поў-
най пра гра ме.

У вы ні ку на тэ ры то рыі сель са ве та за кошт 
між на род най да па мо гі з'я ві лі ся дзі ця чыя 
пля цоў кі, у Ржаў цы ад кры лі ся дзве аг ра ся-
дзі бы, бы лі за кла дзе ны га да валь ні кі дэ ка-
ра тыў ных рас лін.

— Я бы ла ад ным з іні цы я та раў пра ек та 
«Вёс ка ма ёй ма ры», — рас каз вае Ка ця ры-
на Бон кі на. — Пад яго мы атры ма лі грант 
18 ты сяч еў ра. Ха це лі не толь кі зра біць доб-
ра ўпа рад ка ван не, але і ма тэ ры яль на пад-
тры маць на род ных май строў.

Не маг чы ма пе ра аца ніць ка рысць ад гэ-
тых іні цы я тыў і для са мой шко лы. Дзя ку ю чы 
пра ек там уста но ва атры ма ла шмат ка рыс на-
га аб ста ля ван ня — два ноў тбу кі, фліп чарт, 
муль ты ме дый ную ўста ноў ку, фо та апа рат і 
ін шае.

Не дуб лі ра ваць ад но ад на го
У аг ра га рад ку Ржаў ка жы ве кры ху бо лей 

за 300 ча ла век. Мо ладзь па ці ху з'яз джае 
ў го рад, на сель ніц тва ста рэе. А коль касць 
мяс цо вых дэ пу та таў за ста ец ца ня змен най. 
Ка ця ры на Бон кі на лі чыць, што гэ та няпра-
віль на.

— На вёс ках пра цу юць ста рас ты, дэ пу та-
ты ра ён на га і сель ска га Са ве таў — на вош та 
нас столь кі? — за да ец ца ры та рыч ным пы-
тан нем яна. — Ка лі на той жа ліх тар ня ма 
гро шай, ні вод ны з дэ пу та таў пы тан не не вы-
ра шыць. Гэ та аса біс та маё мер ка ван не, але 
мне зда ец ца, да стат ко ва бы ло б стар шы ні 
сель вы кан ка ма і дэ пу та та рай са ве та. Уся го 
ж дэ пу та таў на аг ра га ра док — ча ты ры сва іх 
сель скіх плюс яшчэ адзін — рай са ве та. І гэ та 
на 300 ча ла век!

У рай са ве це згод ны з тым, што ін шы раз 
са праў ды ад бы ва ец ца дуб лі ра ван не аба вяз-
каў і на ват кры ху рэ гу лю юць ста но ві шча.

— Пры фар мі ра ван ні акруг па вы ба рах 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў 28-га склі кан ня 
мы зра бі лі на дзве акру гі менш, чым бы-
ло ра ней. Бы ло 33, а ста ла 31, — ад зна чы ла 
Воль га Бы чык. — Гэ та зна чыць, што ў скла дзе 
рай са ве та бу дуць пра ца ваць ужо не 33 дэ-
пу та ты, а 31 — 17 па го ра дзе, 14 — па вёс цы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ка ця ры на БОН КІ НА ства ры ла з Ржаў кі «вёс ку сва ёй ма ры». 

«ГЭ ТА ЯК РА КА «ГЭ ТА ЯК РА КА 
ПА МІЖ ДВУ МА ПА МІЖ ДВУ МА 
БЕ РА ГА МІ...»БЕ РА ГА МІ...»

Пра асаб лі вас ці 
дэ пу тац кай 
дзей нас ці, 

пра цу 
з на сель ніц твам 

і твор чы 
на строй

Мо ладзь па ці ху з'яз джае 
ў го рад, на сель ніц тва 

ста рэе. А коль касць мяс цо вых 
дэ пу та таў за ста ец ца 
ня змен най. Ка ця ры на 
Бон кі на лі чыць, што гэ та 
ня пра віль на.


