
З роз ны мі пы тан ня мі звяр ну лі ся 
за яў ні кі на пра мую тэ ле фон ную 

лі нію, якую пра вя ла стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ. У пры ват нас ці, 
лю дзей хва ля ва лі ас фаль та ван не і ра монт 
да рог, пры бор ка пад' ез даў, дрэн ная 
ра бо та ма біль най су вя зі, уза е ма ад но сі ны 
з су се дзя мі, ме ды цын скае аб слу гоў ван не. 
Не ча ка на па тэ ле фа на ва ла на ват жан чы на 
з Ві цеб шчы ны.

Эль ві ра Гус та ваў на жы ве ў Ор шы. Яе ўнук-
лей тэ нант ка ля двух га доў слу жыў у вой ску. 
Па сло вах ба бу лі, сал дат украў ра жок з па-
тро на мі, за гэ та яго асу дзі лі на ча ты ры га ды.

— Да па ма жы це, ка лі лас ка, вы зва ліць 
яго з ня во лі, — пла ка ла жан чы на.

— Я стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў і ра шаю пы тан ні жы ха роў 
Мін скай воб лас ці. Звяр тай це ся да кі раў ніц-
тва сва ёй воб лас ці. Ды і раз гле дзець ва шу 
скар гу мае пра ва толь кі Вяр хоў ны суд.

Але пен сі я нер ка паў та ра ла ад но і тое ж: 
«Да па ма жы це».

— Зна чыць так, Эль ві ра Гус та ваў на, ка лі 
вы да мя не звяр ну лі ся, я бу ду зай мац ца 
ва шым пы тан нем як член Са ве та Рэс пуб-
лікі. Ча каю ад вас зва рот у пісь мо вай фор-
ме па ад ра се: Мінск, ву лі ца Эн гель са, 1, 
для та го каб звяр нуц ца ў ад па вед ныя ор-
га ны і вы свет ліць сі ту а цыю.

Ад імя ўсіх жыль цоў до ма да 
Наталлі Вік та раў ны звяр ну ла ся Жан на 

Максімаўна з вёс кі Но вае По ле Мінскага 
ра ё на. Па вод ле яе слоў, ква тэ ру, што ні-
жэй па вер хам, пе ра тва ры лі ў пры тон. Тут 
пра жы вае ся мей ная па ра, якая зло ўжы-
вае спірт ным. Да іх цу гам хо дзяць «сяб-
ры», якія вя дуць аса цы яль ны лад жыцця. 
Ад па ста ян ных шум ных «бан ке таў», 
якія тут ла дзяц ца, су се дзі пры хо дзяць 
у жах. Праб лем ныя ква та ран ты га да мі 
не пла цяць за ка му наль ныя па слу гі. Ні-
бы та ёсць ра шэн не су да аб вы ся лен ні іх 
з жыл ля, але яны не ад чы ня юць дзве ры 
су до вым вы ка наў цам. Не ад на ра зо ва 
жы ха ры вы клі ка лі мі лі цыю, якая па пя-
рэдж ва ла су жэн цаў аб не да пу шчаль-
нас ці та кіх па во дзін. Але як толь кі 
мі лі цы я не ры сы хо дзяць, усё па чы-
на ец ца на но ва.

Ад мо віц ца — у вы ключ ным вы пад ку
Не сак рэт, што мно гія вы пуск ні кі ста вяц ца да раз мер ка ван ня як да ма ла пры ем-

на га аба вяз ку. Хут чэй за ўсё, ка лі ма ла дыя лю дзі імк нуц ца па сту піць на бюд жэт ную 
фор му на ву чан ня, ма ла хто з іх за дум ва ец ца, што праз коль кі га доў за дып лом 
да вя дзец ца рас плач вац ца сва ёй сум лен най пра цай, пры чым не там, дзе ты па-
жа да еш, а дзе дзяр жа ве спат рэ бяц ца твае ве ды і ру кі.

Дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба за ўва жыць, што знай сці ра бо ту на вас пе ча ным ма ла дым 
спе цы я ліс там без пра фе сій на га до све ду не так ужо і прос та. Але «гэ та не пе ра шка джае 
вы пуск ні кам ма рыць быць раз мер ка ва ны мі ў лю бы на се ле ны пункт, дзе ёсць мет ро, 
па жа да на ў на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр, пры чым ад ра зу «вуз кі мі» спе цы я ліс та-
мі...» Так жар ту юць у Бе ла рус кім дзяр жаў ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це. А вось 
перс пек ты ва ад пра віц ца ў глы бін ку ма ла ка го пры ваб лі вае...
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КАГО ЧАКАЕ ГЛЫ БІН КАКАГО ЧАКАЕ ГЛЫ БІН КА
Раз мер ка ван не: ве дай пра ві лы гуль ніРаз мер ка ван не: ве дай пра ві лы гуль ні

Л
Е ТАСЬ з лі ку вы пуск ні коў, якія на ву ча лі ся 
за кошт бюд жэт ных срод каў на 
дзён най фор ме атры ман ня аду ка цыі, 
бы лі за бяс пе ча ны пер шым ра бо чым 

мес цам 19,3 ты ся чы спе цы я ліс таў з вы шэй шай, 
18,6 ты ся чы — з ся рэд няй спе цы яль най 
і 24,4 ты ся чы — з пра фе сій на-тэх нічнай 
аду ка цы яй. Сё ле та раз мяр коў ва лі ся 19 ты сяч 
спе цы я ліс таў з вы шэй шай аду ка цы яй, 18 ты сяч — 
з ся рэд няй спе цы яль най і 23 ты ся чы — з пра фе-
сій на-тэх ніч най. Боль шасць з іх пры сту пі лі да 
ра бо ты па раз мер ка ван ні 1 жніў ня, а 15 жніў ня 
да іх да лу чац ца і на вас пе ча ныя пе да го гі.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ДА ПА МО ЖАМ 
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