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Дру гi на цы я наль ны тэ ле ка нал 

(АНТ) у се ра ду ўве ча ры ў пра-

гра ме «ОбъективНо» прад ста-

вiў апуб лi ка ва ныя на пя рэ дад нi 

на сва iм сай це i ў са цы яль ных 

сет ках да ныя са цы я ла гiч на га 

да сле да ван ня рэй тын га ўдзель-

нi каў элек та раль най кам па нii, 

якое па за ка зе тэ ле ка на ла пра-

вёў ана лi тыч ны цэнтр EСООM.

«Па вод ле атры ма ных у хо дзе апы-

тан ня звес так, 87,3 % на сель нiц тва 

кра i ны пла нуе ўзяць удзел у ма ю чых 

ад быц ца прэ зi дэнц кiх вы ба рах, — 

ска за на ў да сле да ван нi. — Што да-

ты чыц ца элек та раль ных пе ра ваг гра-

ма дзян у да чы нен нi да прэ тэн дэн таў 

у кан ды да ты, вы нi кi раз мер ка ва лi ся 

на ступ ным чы нам. Дзе ю ча га кi раў-

нi ка дзяр жа вы га то выя пад тры маць 

69,4 % гра ма дзян Бе ла ру сi. Рэй тын гi 

ас тат нiх прэ тэн дэн таў у кан ды да ты 

не пе ра вы ша юць су мар на 14,6 %.

Не хо чуць аль бо не мо гуць па ка-

заць свае элек та раль ныя пе ра ва гi су-

мар на 12,5 % рэ спан дэн таў. Су праць 

усiх кан ды да таў ма юць на мер га ла-

са ваць 3,5 % апы та ных.

Мiж тым па ме ры на блi жэн ня да ты 

вы ба раў праг на зу ец ца да лей шы рост 

элек та раль на га рэй тын га А. Лу ка-

шэн кi (больш за 70 %), у тым лi ку за 

кошт тых, хто не вы зна чыў ся (12,5 % 

рэ спан дэн таў).

Пры гэ тым уз ро вень да ве ру дзе ю-

ча му Прэ зi дэн ту, якi ўклю чае не толь-

кi элек та раль ны рэй тынг, але i ацэн ку 

са цы яль на-эка на мiч най па лi ты кi кi-

раў нi ка дзяр жа вы, эфек тыў нас цi ра-

шэн няў, якiя iм пры ма юц ца, па вод ле 

апы тан ня, скла дае 78,1 %».

Да сле да ван не пра во дзi ла ся яшчэ 

да рэ гiст ра цыi прэ тэн дэн таў кан ды-

да та мi ў прэ зi дэн ты Бе ла ру сi, та му 

ў iх фi гу ру юць Вiк тар Ба ба ры ка i Ва-

ле рый Цап ка ла, якiм Цэнт рвы бар кам 

14 лi пе ня ад мо вiў у рэ гiст ра цыi. Су-

куп ная коль касць апы та ных, якія ад-

да лi б пе ра ва гу гэ тым прэ тэн дэн там, 

не пе ра вы сi ла 10 пра цэн таў.

«Па Цi ха ноў скай, па Ка на пац кай 

уз нiк ла цi ка вая сi ту а цыя, — рас ка заў 

у пра гра ме ды рэк тар ана лi тыч на-

га цэнт ра ЕСО ОМ Сяр гей МУ СI-

ЕН КА. — Мы ад ся ка лi ад ка зы «за 

жан чы ну» — проз вi шча не маг лi на-

зваць. А мы не мо жам пад каз ваць. 

«Ну за жан чы ну» — «За якую?» Блы-

та лi ся».

Яшчэ адзiн час ты ад каз быў — 

«жон ка бло ге ра», ён так са ма не 

ўлiч ваў ся, як i ад каз «бло гер». Ня-

рэд ка не маг лi зга даць i проз вi шча 

стар шы нi пар тыi «Гра ма да» Сяр гея 

Чэ рач ня. На дум ку Сяр гея Му сi ен-

кi, кан ды дат i сам ра зу мее, што яго 

проз вi шча цяж ка за пом нiць, та му iмк-

нец ца абы граць яго ў сло га не вы бар-

чай кам па нii» «Чэ!ра чэнь».

Кi раў нiк ЕСО ОМ лi чыць, што ў лi-

ку тых, што ад маў ляў ся ад каз ваць 

аль бо не мог вы зна чыц ца, ха ва ец ца 

i рэй тынг Але га Гай ду ке вi ча, якi вый-

шаў з кам па нii на эта пе збо ру под пi-

саў i дня мi стаў да ве ра най асо бай 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi.

Вы бар ку скла лi больш за 1800 рэ-

спан дэн таў, ча го, на дум ку Сяр гея 

Му сi ен кi, да стат ко ва, каб зра зу мець 

на строй усёй Бе ла ру сi: апыт ва лi ся 

прад стаў нi кi роз ных на се ле ных пунк-

таў i са цы яль ных груп.

Яшчэ адзiн рэй тынг, скла дзе ны 

ЕСО ОМ, да ты чыц ца да ве ру дзе ю ча-

му кi раў нi ку дзяр жа вы. Да рэ чы, рэй-

тынг да ве ру ака заў ся вы шэй шы за 

элек та раль ны.

«Гэ та тая ка тэ го рыя лю дзей, якiя, 

умоў на ка жу чы, яшчэ, мо жа, не вы-

зна чы лi ся аль бо аб ра лi кан ды да та, 

якi зняў ся, але ў цэ лым яны ацэнь ва-

юць па лi ты ку дзяр жа вы i яе кi раў нi ка 

як пра вiль ную», — мяр куе ды рэк тар 

Ана лi тыч на га цэнт ра.

Удзель нiк пра гра мы дэ пу тат Па-

ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на-

га схо ду Анд рэй СА ВI НЫХ рас ка заў: 

«Ёсць яшчэ адзiн цi ка вы факт, з якiм 

я су тык нуў ся пад час сва ёй вы бар-

чай кам па нii, ка лi быў кан ды да там у 

дэ пу та ты. Уяў ля е це, апа зi цый на на-

стро е ны ча ла век, ка лi ён да хо дзiць 

да вы бар чай ка бiн кi, не факт, што 

пра га ла суе «су праць». Ён у рэш це 

рэшт, у апош нi мо мант ро бiць вы бар 

на ка рысць кан са лi да цыi i ста бiль нас-

цi гра мад ства. У мя не рэ аль на бы лi 

не каль кi пры кла даў, ка лi апа зi цый на 

на стро е ныя лю дзi пры зна ва лi ся, што 

га ла са ва лi за мя не».

Анд рэй Са вi ных ад зна чыў, што 

ў гра мад стве па вы сiў ся гра дус iмк-

нен ня да пе ра мен, з'я вi ла ся жа дан не 

больш ды на мiч на га са цы яль на га раз-

вiц ця, i Прэ зi дэнт па сы лае ад па вед ны 

сiг нал цал кам дак лад на: «Ён ка жа: 

нам па трэб ны зме ны ў Кан сты ту цыi, 

нам па трэб на транс фар ма цыя ўлад-

ных iн сты ту таў, i нам па трэб на больш 

ды на мiч нае гра мад ства».

Ды рэк тар iн фар ма цый на-асвет-

нiц кай уста но вы «Ак ту аль ная кан-

цэп цыя» Аляк сандр ШПА КОЎ СКI 

па га дзiў ся: дзе ю чы кi раў нiк дзяр жа-

вы ро бiць ак цэнт на тым, што пе ра-

ме ны ў Бе ла ру сi бу дуць, але праз 

Кан сты ту цыю, а не праз «май дан». 

«I гэ та вель мi ўда ла на кла да ец ца 

на мен та лi тэт бе ла рус ка га на ро да, 

бо бе ла ру сы не хо чуць нi я ка га гвал-

ту», — ска заў экс перт.

Удзель нi кi тэ ле пра гра мы вы ка за-

лi мер ка ван не пра тое, што ў кра i не, 

хут чэй за ўсё, пра цяг нуц ца пра ва ка-

цыi, бу дуць i спро бы аспрэ чыць вы нi-

кi га ла са ван ня «ву лiч ным шля хам», 

ка лi яны не за да во ляць пэў ныя сi лы, 

але ў цэ лым сi ту а цыя за ста нец ца кi-

ра ва най з бо ку дзяр жа вы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Вы ба ры-2020Вы ба ры-2020 ЛIЧ БЫ 
ПРАЗ ПРЫЗ МУ ПА ЛI ТЫ КI

Экс пер ты аб мер ка ва лi вы нi кi 
са цы я ла гiч на га да сле да ван ня элек та раль на га рэй тын га

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты 
прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па на цы я наль най бяс пе цы 
Лаў ры нен ку Іга ру Ула дзі мі ра ві чу ў су вя зі з на пат каў шым 
яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Вы слу ха юць i да па мо гуць
Тра ды цый на, па су бо тах, абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лi нii ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас цi ра бо ты са зва ро та мi гра-

ма дзян i юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю-

ра кра тыз му i ця га нi ны, па пе ра твор час цi, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных пы тан-

няў, якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 18 лi пе ня, з 9:00 да 12:00 

пра вя дуць:

  на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Дзмiт рый Мi ка ла е вiч ГА РА ДЗЕЦ КI.Тэл. 8 016 221 31 21;

 кi раў нiк спраў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзi мi ра вiч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

  на мес нiк стар шы нi Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сi ле вiч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

 стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Iгар Ге ор гi е вiч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

  на мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ана то ле вiч МА ЛА ШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;

 на мес нiк стар шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма Iван 

Ста нi сла ва вiч МАР КЕ ВIЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 стар шы ня Мiнск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

Анд рэй Аляк санд ра вiч БУГ РОЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

РА МОНТ ЖЫЛ ЛЯ, ДА РО ГІ 
І ЗЯМЕЛЬНЫЯ ПЫТАННІ

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Го мель скай воб-

лас ці Юрый Шу лей ка пра вёў пра мую тэ ле фон ную 

лі нію для жы ха роў рэ гі ё на. Зва ро ты гра ма дзян пры ма лі

ў абл вы кан ка ме. За дзве га дзі ны на пра мую лі нію да 

па моч ні ка Прэ зі дэн та па сту пі ла больш за два дзя сят кі 

зван коў з роз ных кут коў воб лас ці.

Га мяль ча нін Вік тар Ва сі ле віч па скар дзіў ся, што яшчэ ў маі 

атры маў клю чы ад ква тэ ры ў но ва бу доў лі на ву лі цы Пе нязь ко ва, 

але свят ла ў до ме ня ма да гэ та га ча су. Са мот ны пен сі я нер

Дзміт рый Мі хай ла віч пра сіў рас тлу ма чыць, як па ўсіх пра ві лах 

атры маць са цы яль нае жыл лё. Муж чы на пры знаў ся, што жы-

ве ў ін тэр на цкім па коі, яму пра па ну юць вы пі сац ца і пе ра вес ці 

атры ма нае арэнд нае жыл лё ў ста тус са цы яль на га.

— Ба ю ся за стац ца ка ля раз бі та га ка ры та і згу біць усё, — 

па пра сіў па ра ды пен сі я нер і атры маў апе ра тыў ную ін фар ма-

цый ную пад трым ку.

Яшчэ ад на жы хар ка Го ме ля Тац ця на Вік та раў на звяр ну ла ся з 

прось бай ра за брац ца ў за кон на сці пры бу до вы ў до ме па ву лі цы 

Жар коў ска га. Жан чы на жы ве па пер шым па вер се, але, з яе слоў, 

сон ца ў вок ны не за гляд вае ўжо ча ты ры га ды. За ця няе ква тэ ру 

ло джыя, якую пры бу да ва лі су се дзі звер ху. У ад мі ніст ра цыі ра ё на 

жан чы не рас тлу ма чы лі, што ёсць пра ект і да звол на бу даў ніц тва, 

а зго да ін шых жы ха роў не па тра бу ец ца. Між тым да дзе на да ру-

чэн не ра за брац ца ў аб' ек тыў нас ці зва ро ту га мяль чан кі.

На ад рас ад на го з аба не нтаў пра мой тэ ле фон най лі ніі Юрый 

Шу лей ка па абя цаў вы ехаць аса біс та. Жы хар ка ву лі цы Го га ля 

ў Го ме лі па скар дзі ла ся на пад тап лен не яе зя мель на га ўчаст-

ка пад час даж джу. Пры чы на — у роз ні цы вы шынь з су сед ні мі 

до ма ўла дан ня мі.

Пры пы нак гра мад ска га транс пар ту ў аг ра га рад ку Крас-

нае Го мель ска га ра ё на бу дзе ўста ля ва ны да кан ца жніў ня. 

Вы чар паль ны ад каз на свой зва рот атры ма ла жы хар ка на-

се ле на га пунк та Лю боў Су пі чэн ка, якая ўжо ра ней за да ва ла 

гэ тае пы тан не.

Паў тор на звяр ну ла ся на пра мую лі нію і шмат дзет ная ма ці з 

Ра ма на віч. Ра ней яна пра сі ла па сы паць дру зам да ро гу, бо аў-

та ма бі лі па ды ма юць пыл. Як рас тлу ма чы ла жан чы на, прось бу 

вы ка на лі част ко ва: па сы па лі толь кі не вя лі кі ўчас так по бач з яе 

до мам. Шмат дзет ная ма ма так са ма пра сі ла ўлад ка ваць штуч-

ную ня роў насць ка ля ста ды ё на. Пы тан ні ўзя тыя на кант роль, 

да дзе ны рас па ра джэн ні кан крэт ным ад каз ным асо бам.

У тэр мі но вым па рад ку не аб ход на ра за брац ца і ў сі ту а цыі 

ін ва лі да-ка ля сач ні ка — жы ха ра па сёл ка Пі я нер, які не каль кі 

га доў да ма га ец ца атры ман ня ква тэ ры на пер шым па вер се.

У раз мо ве з жур на ліс та мі пас ля за кан чэн ня пры ёму Юрый 

Шу лей ка ад зна чыў:

— Усе ўзня тыя тэ мы аб' ек тыў ныя. Ад ны з іх па тра бу юць тлу-

ма чэн ня, ін шыя — раз гля ду з вы ез дам на мес ца і пры сут нас ці 

ўсіх ба коў. На жаль, яшчэ ёсць пы тан ні, якія не вы ра ша юц ца 

на пра ця гу доў га га ча су, хоць лю дзі звяр та лі ся да мяс цо вых 

улад. Ад ка зы на зва ро ты не мо гуць быць па ла ві ніс ты мі, па 

кож ным не аб ход на пры маць вы чар паль ныя ра шэн ні.

Па моч нік Прэ зі дэн та ад зна чыў, што ў агу ча ных праб лем ных 

пы тан нях ёсць мо мант за цяг ван ня спра вы:

— Звяр ну ла ся сям'я з Ель ска, у якой зга рэў дом пас ля ра бот 

па га зі фі ка цыі. Гэ та не да пра цоў ка ор га наў, якія па він ны даць 

за клю чэн не аб ві на ва тых і кам пен са цыі шко ды, каб ма ла дая 

сям'я маг ла пра цяг нуць ра монт жыл ля. На жаль, ёсць шэ раг 

пы тан няў, якія не вы ра ша ны мяс цо вы мі ўла да мі. Да дзе на да-

ру чэн не ра за брац ца і пры няць кан чат ко вае ра шэн не.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Пра гэ та Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за явіў пад час 

на вед ван ня 103-й Ві цеб скай 

асоб най гвар дзей скай 

па вет ра на-дэ сант най бры га ды.

Ня даў на кі раў нік дзяр жа вы на ве-

даў 38-ю Брэсц кую асоб ную гвар дзей-

скую дэ сант на-штур ма вую бры га ду. 

Як рас тлу ма чыў ка ман ду ю чы сі ла мі 

спе цы яль ных апе ра цый Ва дзім Дзе-

ні сен ка, у 103-й бры га дзе ў Ві цеб ску 

ёсць мі ра твор чае пад раз дзя лен не. 

Тут слу жаць вы ключ на кант ракт ні кі. 

Яны мо гуць вы кон ваць за да чы ў рам-

ках мі сій ААН, АДКБ і пра гра мы НА ТА 

«Парт нёр ства дзе ля мі ру». У ас тат нім 

бры га ды ідэн тыч ныя.

«Яшчэ адзін прык лад, якая па він на 

быць ар мія: кант ракт ная, тэр мі но вая 

служ ба і ін шае. Там, дзе трэ ба, — яна 

ўся на кант рак це. Там, дзе мо гуць 

слу жыць хлоп цы-тэр мі но ві кі, мы раз-

ві ва ем тэр мі но вую служ бу», — ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў ні ку дзяр жа вы рас ка за лі пра 

гіс то рыю фар мі ра ван ня, пры зна чэн-

не і ба я выя маг чы мас ці мі ра твор чай 

ро ты, пра дэ ман стра ва лі роз ныя ва-

ры ян ты яе экі пі роў кі, уз бра ен не і ва-

ен ную тэх ні ку.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, ці ёсць у 

бры га дзе праб ле мы з на бо рам вай-

скоў цаў на кант ракт. Як за пэў ніў Ва-

дзім Дзе ні сен ка, ах вот ных тра піць на 

кант ракт у сі лы спе цы яль ных апе ра-

цый шмат, та му тут склад ва ец ца вя-

лі кі кон курс.

Асаб лі вы ак цэнт пад час ві зі ту быў 

зроб ле ны на дэ ман стра цыі Прэ зі дэн-

ту экі пі роў кі, уз бра ен ня, якія вы ка-

рыс тоў ва юць мі ра твор цы. Рас ка за лі 

кі раў ні ку кра і ны пра асаб лі вас ці ня-

сен ня служ бы ў мі ра твор чых сі лах. На 

пля цы вай скоў цы пра дэ ман стра ва лі 

так тыч ны эпі зод дзе ян ня мі ра твор-

чых сіл на пунк це про пус ку і май стэр-

ства кі ра ван ня бро не транс пар цё ра мі 

пад час «валь са» БТР.

Прэ зі дэнт так са ма су стрэў ся з афі-

цэ ра мі 103-й бры га ды, 33-га атра да 

спе цы яль на га пры зна чэн ня, ка ман-

дзі ра мі во ін скіх час цей Ві цеб ска га 

гар ні зо на і су пра цоў ні ка мі АМА П.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па чаў гу-

тар ку з рэт ра спек тыў на га агля ду, на-

га даў пра ма дэр ні за цыю бе ла рус кіх 

Уз бро е ных Сіл, за кра нуў сён няш нія 

гла баль ныя геа па лі тыч ныя пы тан ні.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Учо ра поз на ўве ча ры Прэ зі дэнт 

узяў удзел у цы ры мо ніі ад крыц-

ця фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар». 

Пад ра бяз нас ці — ужо за раз на сай-

це zvіazda.by і ў заўт раш нім ну ма ры 

«Звяз ды».

МАГ ЧЫ МЫЯ ВА РЫ ЯН ТЫ
Бе ла рус кая ар мія мо жа спа лу чаць у са бе эле мен ты кант ракт най 

і тэр мі но вай служ бы

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


