
Парадак аказання дапамогі дзікім жывёлам, які цярпіць бедства 

  

Ў адпаведнасці са Становішчам пра парадак узаемадзеяння дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый пры выяўленні (выяўленні) хворай, параненай, траўміраванай дзікай жывёлы, ці 

якому пагражае згуба ў выніку стыхійных бедстваў, ці якое можа ўяўляць пагрозу жыцця і 

здароўю грамадзян, зацверджанай пастановай Рады Міністраў Рэспублікі Беларусь "Пра 

ўзаемадзеянне дзяржаўных органаў, іншых арганізацый пры выяўленні (выяўленні) дзікай 

жывёлы" ад 11.04.2019 г. № 237 для скаардынаванага ўзаемадзеяння дзяржаўных органаў і 

іншых арганізацый пры выяўленні (выяўленні) дзікай жывёлы мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі (базавага ўзроўня) ствараюцца камісіі па аказанні дапамогі дзікім 

жывёлам (далей - камісіі).  

 

Пра факт выяўлення (выяўленні) дзікай жывёлы твар, якое выявіла (што выявіла) дзікая 

жывёла, паведамляе ў дзяжурную службу раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях ці ў 

аператыўна-дзяжурную службу тэрытарыяльнага органа ўнутраных спраў, якія ў межах 

кампетэнцыі прымаюць рашэнне пра неабходнасць удзелу ў аказанні дапамогі камісіі па 

паказаным факце (у выпадку калі інфармацыя пра факт выяўлення (выяўленні) дзікай 

жывёлы паступіла непасрэдна чальцу камісіі, ён абавязаны апавясціць пра дадзены факт 

орган ці падраздзяленне па надзвычайных сітуацыях і тэрытарыяльны орган унутраных 

спраў, размешчаныя на тэрыторыі адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, для 

прыняцця імі ў межах кампетэнцыі адпаведных мер). 

 

Службовая асоба дзяжурнай службы раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях ці 

аператыўна-дзяжурнай службы тэрытарыяльнага органа ўнутраных спраў, якое атрымала 

інфармацыю пра факт выяўлення (выяўленні) дзікай жывёлы, перадае яе старшыне камісіі, 

які, неадкладна арганізуе выезд на месца выяўлення (выяўленні) дзікай жывёлы 

прадстаўнікоў камісіі (у колькасці не меней трох чалавек (прадстаўнік ветэрынарнай службы 

раёна (гарады) абавязковы). Зыходзячы з якія склаліся акалічнасцяў чальцамі камісіі 

прымаецца рашэнне ў стаўленні дзікай жывёлы, якое афармляецца актам пра выяўленне 

(выяўленні) дзікай жывёлы.  

 

Грамадзяне, якія самавольна выключылі дзікую жывёлу, прыцягваюцца да адміністрацыйнай 

адказнасці за парушэнне патрабаванняў заканадаўства праГрамадзяне, якія самавольна 

выключылі дзікую жывёлу, прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне 

патрабаванняў заканадаўства пра ахову і выкарыстанні жывёльнага свету ў адпаведнасці з 

часткай чацвёртага артыкула 16.23 Кодэкса Рэспублікі Беларусь пра адміністрацыйныя 

правапарушэнні (вабіць накладанне штрафу ў памеры да 20 базавых велічынь). 

 


