
Хто ад ка жа за брак?
На пя рэ дад нi лi нii на iн тэр нэт-ста рон цы 

Мiн гар са ве та быў зме шча ны ана лiз пры ё-
маў гра ма дзян дэ пу та та мi ў 2019 го дзе. 
Згод на з гэ тай iн фар ма цы яй боль шасць 
(ад на тра цi на) зва ро таў мiн чан да ты чы-
ла ся сiс тэ мы га рад ской жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кi, по тым iш лi пы тан нi 
ахо вы зда роўя, жыл ля, бу даў нiц тва i ра-
мон ту да рог, аб ста ля ван ня спар тыў ных i 
дзi ця чых пля цо вак, доб ра ўпа рад ка ван ня 
два роў, пры бор кi пад' ез даў, ста я нак для 
аса бiс та га транс пар ту. На апош нiм мес цы 
ў гэ тым спi се зна чыў ся ка пi таль ны ра монт 
жы лых да моў.

Ад нак пад час тэ ле фон най лi нii праб ле-
ма ты ка кап ра мон таў, ка лi ўлi чыць пра цяг-
ласць апо ве даў i эма цы я наль ны на строй 
тых, хто тэ ле фа на ваў, ста ла, ба дай, га-

лоў най тэ май. Не ка то рыя зван кi вы клi ка лi 
спра вяд лi вае абу рэн не ў стар шы нi Мiн-
гар са ве та. На прык лад, скар га ста ла га iн-
ва лi да на тое, што ён з-за раз гiль дзяй ства 
ра монт нi каў вы му ша ны ўжо амаль ме сяц 

жыць у не пры ста са ва ным жыл лi без га-
ра чай ва ды. Хоць у iн шых ква тэ рах яна 
ёсць. Прос та ра бот нi кi та ва рыст ва з аб-
ме жа ва най ад каз нас цю «Быт буд ра монт», 
якiя вя дуць кап ра монт, да пус цi лi брак i 
не хо чуць яго вы праў ляць. Акра мя гэ та-
га (нi бы та здзе ку юц ца), яны ад клю чы лi 
ўнi таз ад ха лод най ва ды, i ча ла век вы му-
ша ны на бi раць яе ў плас ты ка выя бу тэль кi. 
Сi ту а цыя ўсклад ня ец ца тым, што Дзмiт рый 
Анд рэ вiч жы ве ў ква тэ ры адзiн i раз лiч ваць 
мо жа толь кi на са цы яль на га ра бот нi ка.

Анд рэй Буг роў па пра сiў пра ба чэн ня ў 
iн ва лi да з-за вы клi ка ных го ра-ра монт-
нi ка мi ня зруч нас цяў i па абя цаў, што лi-
та раль на ў най блi жэй шы час яго на ве-
да юць прад стаў нi кi га рад ской 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi i  
і вы ра шаць пы тан не.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

На парадку дня

Дэпутаты ратыфікавалі 
візавае пагадненне 
з Еўрасаюзам.

Як знайсці 
кампраміс?

Капрамонт працягвае 
заставацца «галаўным 
болем» для жыхароў 
шматпавярховак.

стар. 14

Будучае вёскі залежыць 
ад кадраў. 
Дзе іх браць?

Прэстыж 
сельскіх прафесій

стар. 14

Ідзём да кліента!

Па такім прынцыпе 
працуюць 
дзяржрэгістратары 
ў Брэсцкай вобласці.

стар. 15

стар. 2

Бабоўка 
як варыянт

Досвед Жлобінскага 
раёна ацанілі кіраўнікі 
Саветаў дэпутатаў 
базавага ўзроўню. стар. 3

Спа чат ку — доб рая на ві на. У Бе ла ру сі да сяг ну ты эк стрэ маль на ніз кія па каз чы кі дзі ця чай 
і ма ця рын скай смя рот нас ці, па вя лі чы ла ся пра цяг ласць жыц ця. Але пры гэ тым дэ ма гра фіч ны 
пры рост на сель ніц тва ска ра ча ец ца, і ліч бы па на ра джаль нас ці ў най блі жэй шыя га ды 
за ста нуц ца ніз кія. Ме на ві та ад та кіх па каз чы каў, а так са ма ад шэ ра гу ін шых фак та раў 
(ад уз роў ню бяс плод нас ці і да ступ нас ці рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій да ўзроў ню 
раз віц ця ўсёй ме ды цы ны) за ле жыць дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя ў кра і не.

стар. 3

стар. 13

СЛУ ХАЦЬ I ЧУЦЬ

КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ I ДЫ НА МIЗМ — КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ I ДЫ НА МIЗМ — 
ТОЕ, ШТО ТРЭ БАТОЕ, ШТО ТРЭ БА

Што па ка за ла пер шая пра мая тэ ле фон ная лi нiя Анд рэя БУГ РО ВА 
ў якас цi но ва га стар шы нi Мiнск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў

ТЭМА ТЫДНЯ
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