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Пісь мо чы тач кі на са май спра-
ве боль шае па аб' ёме, не ка жу-
чы ўжо пра шквал эмо цый у ім. 
Зра зу мець жан чы ну мож на. Як 
яна пі ша, «прапала кар мі лі ца»... 
Праў да, на пер шы по гляд мо жа 
вы клі каць здзіў лен не той факт, 
што Га лі на Аляк санд раў на звяр-
та ец ца да па дзей, якія ад бы лі ся 
дзе сяць ме ся цаў та му. За гэ ты час 
эмо цыі як быц цам бы па він ны бы-
лі сціх нуць. Ад нак усё ста но віц ца 
зра зу ме лым пас ля азна ям лен ня з 
ко пі я мі да ку мен таў, што ра зам з 
ліс том да сла ла ў рэ дак цыю за яў ні-
ца. А ад ка зы на пы тан ні, за да дзе-
ныя чы тач кай, без пе ра больш ван-
ня мо гуць за ці ка віць мно гіх з тых, 
хто тры мае ў гас па дар цы ка роў. 
Аб агуль ніў шы іх, га лоў нае пы-
тан не мож на сфар му ля ваць так: 
ці па ві нен ве тэ ры нар ны ўрач сель-
ска гас па дар ча га прад пры ем ства 
ў вы пад ку не аб ход нас ці аказ ваць 
да па мо гу ў ля чэн ні да маш ніх жы-
вёл пры ват ні кам?

Чы та ем ад каз з Клец кай ра ён-
най ве тэ ры нар най стан цыі за под пі-
сам га лоў на га дзярж ве тінс пек та ра 
С.А. На ву мо ві ча на скар гу жы хар кі 
вёс кі Ка рацк: «... Згод на з Ко дэк-
сам аб ад мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ар ты ку лам 15. 46, пунк там 2 «Не-
ака зан не ве тэ ры нар най да па мо гі 
хво рай жы вё ле», на ве тэ ры нар на га 
ўра ча скла дзе ны пра та кол №6 ад 
8.02.2016 го да аб ад мі ніст ра цый-
ным пра ва па ру шэн ні і на кла дан-
ні ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня 
ў вы гля дзе штра фу — 10 ба за вых 

ве лі чынь (два міль ё ны сто ты сяч 
руб лёў (да дэ на мі на цыі. — С.Р.)». 
Спра вяд лі васць узя ла верх, ві на ва-
ты па ка ра ны? Ча му ж та ды за ста ец-
ца не за да во ле най за яў ні ца?

Ві да воч на, пры чы най та му не-
каль кі рад коў ад та го са ма га ве-
тэ ры нар на га ўра ча з сель ска гас-
па дар ча га прад пры ем ства на дру-
гім да ку мен це — Па ста но ве №2 па 
спра ве аб ад мі ніст ра цый ным пра-
ва па ру шэн ні ад той жа Клец кай 
ра ён най ве тэ ры нар най стан цыі ад 
8.02.2016 го да? У ёй ука за на, што 
ве ту рач па ру шыў ар ты кул 15.46, 
част ку 2 ве тэ ры нар на-са ні тар ных 
пра ві лаў «Не ака зан не ве тэ ры нар-
най да па мо гі хво рай жы вё ле», за 
што атрым лі вае ад мі ніст ра цый нае 
спаг нан не ў вы гля дзе штра фу ў па-
ме ры дзе ся ці ба за вых ве лі чынь. 
Дык вось, у кан цы гэ та га да ку мен-
та ру кой ве тэ ры нар на га ўра ча да-
пі са на: «З па ста но вай не згод ны, 
па коль кі я з'яў ля ю ся ра бот ні кам 
юры дыч най асо бы і за ста нам і 
ля чэн нем ска ці ны, раз ме шча най 
на пры ват ным пад вор ку, я не ад-
каз ваю».

Больш за тое, ка лі мы па тэ ле-
фа на ва лі га лоў на му дзярж ве-
тінс пек та ру Клец ка га ра ё на 
Сяр гею НА ВУ МО ВІ ЧУ, той ска-
заў, што пас ля пра ку рор ...ад мя ніў
спаг нан не. Раз так, зна чыць ве-
 ту рач меў ра цыю і не па ві нен быў 
аказ ваць да па мо гу ра гу лі з пры-
ват на га пад вор ка? Сяр гей Ан то на-
віч за зна чыў, што та кая да па мо га 
на сель ніц тву, якое пра жы вае на 
тэ ры то рыі сель ска гас па дар ча га 

прад пры ем ства, яго ве тэ ры нар-
ным ура чом аказ вац ца ...па він на. 
Як так? Да лей Сяр гей На ву мо віч 
за ўва жыў: гэ тае пы тан не не ўрэ-
гу ля ва на за ка на даў ствам...

Ра за брац ца больш пад ра бяз-
на ва ўсіх ню ан сах спра вы нам 
да па ма га ла на мес нік га лоў на га 
дзярж ве тінс пек та ра Клец ка га 
ра ё на Свят ла на МА РОЗ.

— У кож най гас па дар цы ў ка лек-
тыў ным да га во ры пра пі са на пы тан-
не аб слу гоў ван ня на сель ніц тва на 
ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль най 
адзін цы: як ве тэ ры нар ны ўрач сель-
ска гас па дар ча га прад пры ем ства 
па ві нен пра во дзіць ды яг нос ты ку, 
пра фі лак ты ку і ля чэн не хво рых жы-
вёл пры ват ні каў за кошт гас па дар-
кі. Мо гуць быць роз ныя ва ры ян ты. 
На прык лад, пер шы ра за вы вы клік 
для фі зіч ных асоб бяс плат ны, на-
ступ ныя — плат ныя. У нас, да сло ва, 
у вет стан цыі толь кі плат ныя вы клі-
кі ве ту ра ча, — рас ка за ла Свят ла на 
Ге ор гі еў на.

Зда ец ца, праб ле ма з хво рай ка-
ро вай Га лі ны Яго ра вай па він на бы-
ла б вы ра шыц ца ўжо на гэ тай ста-
дыі: бяс плат ны ці плат ны вы клік (не 
ду маю, што за яў ні ца па шка да ва ла 
б гро шай у апош нім вы пад ку), ве-
ту рач па ві нен быў ака заць па трэб-
ную да па мо гу жы вё ле. Але ж...

— Гас па дар ка, да ве ту ра ча якой 
звяр та ла ся з прось бай да па магчы 
жы хар ка вёс кі Ка рацк, гэ та ЗА-
МЕЖ НАЕ прад пры ем ства, — ад-
ра зу ад каз вае на маю за ўва гу су-
раз моў ца.

Вы хо дзіць, меў ра цыю ра бот нік 
гэ та га прад пры ем ства, ка лі на да-
ку мен це зра біў пры піс ку аб сва ёй 
ня зго дзе з на кла дан нем ад мі ніст-
ра цый на га спаг нан ня. І з гэ тым 
па га дзіў ся пра ку рор, які ў вы ні ку 
ад мя ніў спаг нан не.

Мож на зра зу мець па чуц ці і дум кі 
ўла даль ні цы ка ро вы: дык хто ж та ды 
па ві нен аказ ваць да па мо гу хво рай 
жы вё ле? На вёс цы ку ды най перш 
ідуць? Да ве тэ ры на ра, што жы ве по-
бач. А той ад маў ляе і, вы хо дзіць, 
што цал кам пра ва моц на?

Свят ла на Ма роз пры знае, што 
праб ле ма, ка лі га ва рыць у больш 
шы ро кім сэн се, са праў ды ёсць.

— З 1995 го да дзей ні чаў Ве тэ ры-
нар ны ста тут Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
у якім бы ло пра пі са на, што ве ту рач 
гас па дар кі па ві нен аказ ваць да па-
мо гу на сель ніц тву, якое пра жы вае 
на ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
най адзін цы. Ад нак у 2014 го дзе 
яго ад мя ні лі, а но ва га ня ма, —
рас ка за ла Свят ла на Ге ор гі еў на.

На мес нік га лоў на га дзярж ве т-
інс пек та ра Клец ка га ра ё на, ка-

 мен ту ю чы да лей ліст за яў ні цы ў рэ-
дак цыю (тая пы та ла ся, ку ды мож на 
звяр тац ца ў вы хад ны дзень за тэр-
мі но вай вет да па мо гай у вы пад ку 
не аб ход нас ці), за ўва жы ла, што ў 
та кія дні на вет стан цыі ар га ні за ва на 
дзя жур ства. «Да та го ж ля чэн нем 
ка ро вы зай ма лі ся два роз ныя спе-
цы я ліс ты, па куль гас па ды ня не па-
спра ба ва ла па клі каць на да па мо гу 
трэ ця га. І ў гэ тым бы ла пры чы на 
яго ад мо вы, тым больш, як ён тлу-
ма чыў, на той мо мант зна хо дзіў ся 
не на мес цы. Са ма жы вё ла не бы ла 
за стра ха ва ная, та му мож на зра зу-
мець па чуц ці гас па ды ні».

Ад ся бе ха це ла ся б да даць, што 
спра ва ў гэ тай сі ту а цыі, яшчэ і, як 
яно ня рэд ка бы вае, у так зва ным 
ча ла ве чым фак та ры... Адзін за па-
тра ба ваў, дру гі за пя рэ чыў...

***
На жаль, на пра ця гу амаль двух 

тыд няў у рэ дак цыі не атры ма ла ся 
звя зац ца з ад па вед ны мі спе цы я-
ліс та мі Мі ніс тэр ства сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня, каб па чуць 
больш пад ра бяз ны ка мен та рый: 
не столь кі ад нос на кан крэт на га 
зда рэн ня, коль кі пра сі ту а цыю, у 
якой мы спра ба ва лі ра за брац ца, 
уво гу ле...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

ПЫ ТАЛЬ НІК

КА РО ВА ПРЫ ВАТ НАЯ. КА РО ВА ПРЫ ВАТ НАЯ. 
А КЛО ПАТ ПРА ЯЕ?А КЛО ПАТ ПРА ЯЕ?

Ці па ві нен ве ту рач сель гас прад пры ем ства аказ ваць да па мо гу хво рай жы вё ле з пад вор ка вяс коў ца

ВЕСТКІ З РЭГІЁНАЎ

Пры ві тан не, па ва жа ная рэ дак цыя! Жы ву ў вёс цы, тры маю гас па дар ку, 
як гэ та ра бі лі мае баць кі. І вось у мя не скла ла ся та кая сі ту а цыя. Ка ро ва 
па він на бы ла ця ліц ца. У су бо ту ве ча рам (30 сту дзе ня гэ та га го да) ні што 
не прад каз ва ла бя ду, пры кмет па гар шэн ня і змя нен ня ста ну зда роўя 
жы вё лы не на зі ра ла ся. У ня дзе лю ран кам ка ро ва не ўста ла. Па коль кі ў 
Клец кай ве тэ ры нар най стан цыі быў вы хад ны, я звяр ну ла ся па тэ ле фо не 
па да па мо гу да мяс цо ва га ве тэ ры на ра, які мя не аб над зе іў, ска заў шы, 
што ў яго ёсць усе не аб ход ныя ме ды ка мен ты. Час ішоў, док тар не пе ра-
тэ ле фа на ваў, і я зноў на бра ла яго нумар. Пра па на ва ла, каб яго пад вез лі 
мае дзе ці на ма шы не, на што па чу ла: «Я ў гас па дар цы». Та ды я му сі ла 
звяр нуц ца да сва я коў, якія знай шлі мне ве ту ра ча з Клец ка. Той пры ехаў у 
свой аса біс ты час, усё зра біў, але... Кар мі лі ца за гі ну ла. У мя не быў стрэс, 
дэ прэ сія, і я тра пі ла ў баль ні цу з па вы ша ным ціс кам і па гар шэн нем ста ну 
зда роўя. Мне вель мі крыўд на за та кое стаў лен не на ша га док та ра да жы-
вёл. Звяр ну ла ся ў дзяр жаў ны ве тэ ры нар ны на гляд (да ку мен ты да сы лаю), 
але ні чо га зра зу ме ла га не па чу ла...

Га лі на Аляк санд раў на ЯГО РА ВА, 
вёс ка Ка рацк Клец ка га ра ё на.

Алея Алея 
па ра а лім пій скай сла выпа ра а лім пій скай сла вы

У мі ну лую пят ні цу ў аг ра га рад ку 

Мі ха на ві чы ўра чыс та ад кры лі алею, 

пры све ча ную бе ла рус кай па ра а лім пій скай 

сла ве. Дрэў цы вы са джа ны на тэ ры то рыі 

хра ма Дзі міт рыя свя ці це ля Рас тоў ска га, 

дзе раз ме шча на ад дзя лен не для дзён на га 

зна хо джан ня ін ва лі даў.

З гэ тай на го ды ў ад дзя лен ні са бра ла ся 

шмат зна ка мі тых гас цей — прад стаў ні кі мі-

ніс тэр стваў, ве дам стваў, Мі набл вы кан ка ма, 

Газп ра ма, дэ пу та ты. Яны пры еха лі сю ды не 

толь кі для та го, каб су стрэц ца з на вед валь ні-

ка мі, але і аб мер ка ваць пы тан не па ства рэн ні 

на ба зе ад дзя лен ня Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па ра а лім пій ска га спор ту.

— Тут па ві нен з'я віц ца цэ лы комп лекс са 

спар тыў ны мі за ла мі, ба сей нам, — ад зна чыў 

дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ка лай УЛА-

ХО ВІЧ.— Мы ўпэў не ны, што дзе ці з аб ме-

жа ва ны мі маг чы мас ця мі па він ны зай мац ца 
спор там. Мы звяр та ем ува гу не толь кі на ін-
ва лі даў, але і ін ва лі даў-спарт сме наў. Яны не 
мо гуць пра ца ваць на прад прыем ствах, але ў 
ста не зай мац ца спор там. Для гэ та га не трэ ба 
спе цы яль на га да зво лу.

Да рэ чы, у Мін ску ня ма па раа лім пій ска га 
цэнт ра. А Мі ха на ві чы — прак тыч на пры га рад 
ста лі цы, ку ды зруч на да бі рац ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

Удзяч ныя ва вёр кіУдзяч ныя ва вёр кі
Эка ла гіч ная ак цыя «Час ту ем пту шак 
і ва вё рак» прай шла ў Цэнт раль ным 
го мель скім пар ку. Пад тры маць бра тоў 
на шых мен шых у ча сы, ка лі ім скла да на 
знай сці для ся бе харч, прый шло шмат 
дзя цей з баць ка мі.

Та кім чы нам су пра цоў ні кі Го мель ска га 
па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля што год на-
гад ва юць жы ха рам пра тых, ка му скла да на 
знай сці са бе пра жы так узім ку. Вя до ма, го нар 
го мель ска га пар ка — ва вёр кі, якія кор мяц ца 
лі та раль на з рук. Кож ны з удзель ні каў ак цыі 

змог аса біс та па час та ваць ры жых на сель-
ні каў. Для пту шак, а тут жы вуць не толь кі 
сі ні цы, але і сі таў кі, бе рас цян кі, гі лі, дзят-
лы, ін шыя, бы ло ўста ля ва на не каль кі но вых 
кар му шак. Да та го ж, дзе ці паў дзель ні ча лі ў 
куль тур на-за баў ляль най пра гра ме з гуль ня-
мі, кон кур са мі і вік та ры на мі. Да рэ чы, ад мі-
ніст ра цыя ўста но вы на гад вае, што «па кар-
міць» звяр коў мож на і праз спон сар скі ра-
ху нак, ка лі пе ра лі чыць срод кі на ўтры ман не 
жы вёл і пту шак го мель ска га пар ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Вы ра та ваў ча ла ве каВы ра та ваў ча ла ве ка
У мі ну лую су бо ту бя да зда ры ла ся ў вёс цы 
Пад лес се Жа бін каў ска га ра ё на. Дом ад ной 
з жы ха рак вёс кі за га рэў ся ся род бе ла га 
дня, ка лі гас па ды ні не бы ло до ма. Праў да, 
у ха це за ста ваў ся яе гра ма дзян скі муж, 
ін ва лід дру гой гру пы.

Пра да лей шае ка рэс пан дэн ту «МС» рас-
ка заў на чаль нік Жа бін каў ска га рай ад-
дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Алег 
БУТ РЫМ.

— У гэ ты час па ву лі цы пра яз джа лі Мі-
ка лай Боб рык і яго 86-га до вы дзядзь ка 
Ула дзі мір Сця па на віч. Яны ўба чы лі дым, 
спы ні лі ся, Мі ка лай най перш стаў вы клі-
каць ра та валь ні каў. А Ула дзі мір Боб рык 
за ўва жыў у акне сі лу эт ча ла ве ка і па спя-
шаў ся на да па мо гу. Пен сі я нер не раз гу-
біў ся, вы біў акон нае шкло і вы цяг нуў ча-
ла ве ка на ву лі цу. Як вы свет лі ла ся паз ней, 
51-га до вы муж чы на не так даў но пе ра жыў 
ін сульт, ён па куль вель мі сла бы і са ма стой-
на вы брац ца з ахоп ле на га аг нём до ма не 
мог. А па коль кі ад лік ча су ў за дым ле ным 
па мяш кан ні ішоў на се кун ды, то вы хо дзіць, 
што ста лы ча ла век вы ра та ваў жыц цё ма-
ла дзей ша му.

Ула дзі мір Сця па на віч Боб рык пра жы вае 
за раз у Брэс це, а вёс ка Пад лес се — яго род-
ныя мяс ці ны, якія ён па-ра ней ша му на вед-
вае. Па вод ле слоў Але га Бут ры ма, па жар на-
вы ра та валь ная служ ба аба вяз ко ва пуб ліч на 
па дзя куе Ула дзі мі ру Сця па на ві чу за ад ва гу, 
пра яў ле ную пры вы ра та ван ні ча ла ве ка на 
па жа ры.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by


