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МАГЧЫМЫЯ ВАРЫЯНТЫ
Беларуская армія можа спалучаць у сабе элементы кантрактнай
і тэрміновай службы

Нядаўна кіраўнік дзяржавы наведаў 38-ю Брэсцкую асобную гвардзейскую дэсантна-штурмавую брыгаду.
Як растлумачыў камандуючы сіламі
спецыяльных аперацый Вадзім Дзенісенка, у 103-й брыгадзе ў Віцебску
ёсць міратворчае падраздзяленне.
Тут служаць выключна кантрактнікі.
Яны могуць выконваць задачы ў рамках місій ААН, АДКБ і праграмы НАТА
«Партнёрства дзеля міру». У астатнім
брыгады ідэнтычныя.
«Яшчэ адзін прыклад, якая павінна
быць армія: кантрактная, тэрміновая
служба і іншае. Там, дзе трэба, — яна
ўся на кантракце. Там, дзе могуць
служыць хлопцы-тэрміновікі, мы развіваем тэрміновую службу», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўніку дзяржавы расказалі пра
гісторыю фарміравання, прызначэнне і баявыя магчымасці міратворчай
роты, прадэманстравалі розныя варыянты яе экіпіроўкі, узбраенне і ваенную тэхніку.
Прэзідэнт пацікавіўся, ці ёсць у
брыгадзе праблемы з наборам вайскоўцаў на кантракт. Як запэўніў Вадзім Дзенісенка, ахвотных трапіць на

Фота БелТА.

Пра гэта Прэзідэнт Аляксандр
Лукашэнка заявіў падчас
наведвання 103-й Віцебскай
асобнай гвардзейскай
паветрана-дэсантнай брыгады.

кантракт у сілы спецыяльных аперацый шмат, таму тут складваецца вялікі конкурс.
Асаблівы акцэнт падчас візіту быў
зроблены на дэманстрацыі Прэзідэнту экіпіроўкі, узбраення, якія выкарыстоўваюць міратворцы. Расказалі
кіраўніку краіны пра асаблівасці нясення службы ў міратворчых сілах. На
пляцы вайскоўцы прадэманстравалі
тактычны эпізод дзеяння міратворчых сіл на пункце пропуску і майстэрства кіравання бронетранспарцёрамі
падчас «вальса» БТР.
Прэзідэнт таксама сустрэўся з афіцэрамі 103-й брыгады, 33-га атрада

спецыяльнага прызначэння, камандзірамі воінскіх часцей Віцебскага
гарнізона і супрацоўнікамі АМАП.
Аляксандр Лукашэнка пачаў гутарку з рэтраспектыўнага агляду, нагадаў пра мадэрнізацыю беларускіх
Узброеных Сіл, закрануў сённяшнія
глабальныя геапалітычныя пытанні.
Марыя ДАДАЛКА,
Варвара МАРОЗАВА.
Учора позна ўвечары Прэзідэнт
узяў удзел у цы ры мо ніі ад крыцця фес тывалю «Славянскі базар».
Падрабязнасці — ужо зараз на сайце zvіazda.by і ў заўтрашнім нумары
«Звязды».
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ЛIЧБЫ
ПРАЗ ПРЫЗМУ ПАЛIТЫКI
Эксперты абмеркавалi вынiкi
сацыялагiчнага даследавання электаральнага рэйтынга

Другi нацыянальны тэлеканал
(АНТ) у сераду ўвечары ў праграме «ОбъективНо» прадставiў апублiкаваныя напярэдаднi
на сваiм сайце i ў сацыяльных
сетках даныя сацыялагiчнага
даследавання рэйтынга ўдзельнiкаў элек таральнай кампанii,
якое па заказе тэлеканала правёў аналiтычны цэнтр EСООM.
«Паводле атрыманых у ходзе апытання звестак, 87,3 % насельнiцтва
краiны плануе ўзяць удзел у маючых
адбыцца прэзiдэнцкiх выбарах, —
сказана ў даследаваннi. — Што датычыцца электаральных пераваг грамадзян у дачыненнi да прэтэндэнтаў
у кандыдаты, вынiкi размеркавалiся
наступным чынам. Дзеючага кiраўнiка дзяржавы гатовыя падтрымаць
69,4 % грамадзян Беларусi. Рэйтынгi
астатнiх прэтэндэнтаў у кандыдаты
не перавышаюць сумарна 14,6 %.
Не хочуць альбо не могуць паказаць свае электаральныя перавагi сумарна 12,5 % рэспандэнтаў. Супраць
усiх кандыдатаў маюць намер галасаваць 3,5 % апытаных.
Мiж тым па меры наблiжэння даты
выбараў прагназуецца далейшы рост
элек таральнага рэйтынга А. Лукашэнкi (больш за 70 %), у тым лiку за
кошт тых, хто не вызначыўся (12,5 %
рэспандэнтаў).
Пры гэтым узровень даверу дзеючаму Прэзiдэнту, якi ўключае не толькi электаральны рэйтынг, але i ацэнку
сацыяльна-эканамiчнай палiтыкi кiраўнiка дзяржавы, эфектыўнасцi рашэнняў, якiя iм прымаюцца, паводле
апытання, складае 78,1 %».
Даследаванне праводзiлася яшчэ
да рэгiстрацыi прэтэндэнтаў кандыдатамi ў прэзiдэнты Беларусi, таму
ў iх фiгуруюць Вiктар Бабарыка i Валерый Цапкала, якiм Цэнтрвыбаркам

14 лiпеня адмовiў у рэгiстрацыi. Сукупная колькасць апытаных, якія аддалi б перавагу гэтым прэтэндэнтам,
не перавысiла 10 працэнтаў.
«Па Цiханоўскай, па Канапацкай
узнiкла цiкавая сiтуацыя, — расказаў
у праграме дырэктар аналiтычнага цэнтра ЕСООМ Сяргей МУСIЕНКА. — Мы адсякалi адказы «за
жанчыну» — прозвiшча не маглi назваць. А мы не можам падказваць.
«Ну за жанчыну» — «За якую?» Блыталiся».
Яшчэ адзiн час ты адказ быў —
«жонка блогера», ён таксама не
ўлiчваўся, як i адказ «блогер». Нярэдка не маглi згадаць i прозвiшча
старшынi партыi «Грамада» Сяргея
Чэрачня. На думку Сяргея Мусiенкi, кандыдат i сам разумее, што яго
прозвiшча цяжка запомнiць, таму iмкнецца абыграць яго ў слогане выбарчай кампанii» «Чэ!рачэнь».
Кiраўнiк ЕСООМ лiчыць, што ў лiку тых, што адмаўляўся адказваць
альбо не мог вызначыцца, хаваецца
i рэйтынг Алега Гайдукевiча, якi выйшаў з кампанii на этапе збору подпiсаў i днямi стаў даверанай асобай
Аляксандра Лукашэнкi.
Выбарку склалi больш за 1800 рэспандэнтаў, чаго, на думку Сяргея
Мусiенкi, дастаткова, каб зразумець
настрой усёй Беларусi: апытвалiся
прадстаўнiкi розных населеных пунктаў i сацыяльных груп.
Яшчэ адзiн рэйтынг, складзены
ЕСООМ, датычыцца даверу дзеючаму кiраўнiку дзяржавы. Дарэчы, рэйтынг даверу аказаўся вышэйшы за
электаральны.
«Гэта тая катэгорыя людзей, якiя,
умоўна кажучы, яшчэ, можа, не вызначылiся альбо абралi кандыдата,
якi зняўся, але ў цэлым яны ацэньваюць палiтыку дзяржавы i яе кiраўнiка

як правiльную», — мяркуе дырэктар
Аналiтычнага цэнтра.
Удзельнiк праграмы дэпутат Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Андрэй САВIНЫХ расказаў:
«Ёсць яшчэ адзiн цiкавы факт, з якiм
я су тыкнуўся падчас сваёй выбарчай кампанii, калi быў кандыдатам у
дэпутаты. Уяўляеце, апазiцыйна настроены чалавек, калi ён даходзiць
да выбарчай кабiнкi, не факт, што
прагаласуе «супраць». Ён у рэшце
рэшт, у апошнi момант робiць выбар
на карысць кансалiдацыi i стабiльнасцi грамадства. У мяне рэальна былi
некалькi прыкладаў, калi апазiцыйна
настроеныя людзi прызнавалiся, што
галасавалi за мяне».
Андрэй Савiных адзначыў, што
ў грамадстве павысiўся градус iмкнення да перамен, з'явiлася жаданне
больш дынамiчнага сацыяльнага развiцця, i Прэзiдэнт пасылае адпаведны
сiгнал цалкам дакладна: «Ён кажа:
нам патрэбны змены ў Канстытуцыi,
нам патрэбна трансфармацыя ўладных iнстытутаў, i нам патрэбна больш
дынамiчнае грамадства».
Дырэктар iнфармацыйна-асветнiцкай установы «Актуальная канцэпцыя» Аляксандр ШПАКОЎСКI
пагадзiўся: дзеючы кiраўнiк дзяржавы робiць акцэнт на тым, што перамены ў Беларусi будуць, але праз
Канстытуцыю, а не праз «майдан».
«I гэта вельмi ўдала накладаецца
на менталiтэт беларускага народа,
бо беларусы не хочуць нiякага гвалту», — сказаў эксперт.
Удзельнiкi тэлепраграмы выказалi меркаванне пра тое, што ў краiне,
хутчэй за ўсё, працягнуцца правакацыi, будуць i спробы аспрэчыць вынiкi галасавання «вулiчным шляхам»,
калi яны не задаволяць пэўныя сiлы,
але ў цэлым сiтуацыя застанецца кiраванай з боку дзяржавы.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Блізкая ўлада

РАМОНТ ЖЫЛЛЯ, ДАРОГІ
І ЗЯМЕЛЬНЫЯ ПЫТАННІ
Памочнік Прэзідэнта — інспектар па Гомельскай вобласці Юрый Шулейка правёў прамую тэлефонную
лінію для жыхароў рэгіёна. Звароты грамадзян прымалі
ў аблвыканкаме. За дзве гадзіны на прамую лінію да
памочніка Прэзідэнта паступіла больш за два дзясяткі
званкоў з розных куткоў вобласці.
Гамяльчанін Віктар Васілевіч паскардзіўся, што яшчэ ў маі
атрымаў ключы ад кватэры ў новабудоўлі на вуліцы Пенязькова,
але святла ў доме няма да гэтага часу. Самотны пенсіянер
Дзмітрый Міхайлавіч прасіў растлумачыць, як па ўсіх правілах
атрымаць сацыяльнае жыллё. Мужчына прызнаўся, што жыве ў інтэрнацкім пакоі, яму прапануюць выпісацца і перавесці
атрыманае арэнднае жыллё ў статус сацыяльнага.
— Баюся застацца каля разбітага карыта і згубіць усё, —
папрасіў парады пенсіянер і атрымаў аператыўную інфармацыйную падтрымку.
Яшчэ адна жыхарка Гомеля Таццяна Віктараўна звярнулася з
просьбай разабрацца ў законнасці прыбудовы ў доме па вуліцы
Жаркоўскага. Жанчына жыве па першым паверсе, але, з яе слоў,
сонца ў вокны не заглядвае ўжо чатыры гады. Зацяняе кватэру
лоджыя, якую прыбудавалі суседзі зверху. У адміністрацыі раёна
жанчыне растлумачылі, што ёсць праект і дазвол на будаўніцтва,
а згода іншых жыхароў не патрабуецца. Між тым дадзена даручэнне разабрацца ў аб'ектыўнасці звароту гамяльчанкі.
На адрас аднаго з абанентаў прамой тэлефоннай лініі Юрый
Шулейка паабяцаў выехаць асабіста. Жыхарка вуліцы Гогаля
ў Гомелі паскардзілася на падтапленне яе зямельнага ўчастка падчас дажджу. Прычына — у розніцы вышынь з суседнімі
домаўладаннямі.
Прыпынак грамадскага транспарту ў аграгарадку Краснае Гомельскага раёна будзе ўсталяваны да канца жніўня.
Вычарпальны адказ на свой зварот атрымала жыхарка населенага пункта Любоў Супічэнка, якая ўжо раней задавала
гэтае пытанне.
Паўторна звярнулася на прамую лінію і шматдзетная маці з
Раманавіч. Раней яна прасіла пасыпаць друзам дарогу, бо аўтамабілі падымаюць пыл. Як растлумачыла жанчына, просьбу
выканалі часткова: пасыпалі толькі невялікі ўчастак побач з яе
домам. Шматдзетная мама таксама прасіла ўладкаваць штучную няроўнасць каля стадыёна. Пытанні ўзятыя на кантроль,
дадзены распараджэнні канкрэтным адказным асобам.
У тэрміновым парадку неабходна разабрацца і ў сітуацыі
інваліда-калясачніка — жыхара пасёлка Піянер, які некалькі
гадоў дамагаецца атрымання кватэры на першым паверсе.
У размове з журналістамі пасля заканчэння прыёму Юрый
Шулейка адзначыў:
— Усе ўзнятыя тэмы аб'ектыўныя. Адны з іх патрабуюць тлумачэння, іншыя — разгляду з выездам на месца і прысутнасці
ўсіх бакоў. На жаль, яшчэ ёсць пытанні, якія не вырашаюцца
на працягу доўгага часу, хоць людзі звярталіся да мясцовых
улад. Адказы на звароты не могуць быць палавіністымі, па
кожным неабходна прымаць вычарпальныя рашэнні.
Памочнік Прэзідэнта адзначыў, што ў агучаных праблемных
пытаннях ёсць момант зацягвання справы:
— Звярнулася сям'я з Ельска, у якой згарэў дом пасля работ
па газіфікацыі. Гэта недапрацоўка органаў, якія павінны даць
заключэнне аб вінаватых і кампенсацыі шкоды, каб маладая
сям'я магла працягнуць рамонт жылля. На жаль, ёсць шэраг
пытанняў, якія не вырашаны мясцовымі ўладамі. Дадзена даручэнне разабрацца і прыняць канчатковае рашэнне.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Выслухаюць i дапамогуць
Традыцыйна, па суботах, аблвыканкамамi i Мiнскiм
гарвыканкамам праводзяцца прамыя лiнii ў мэтах
павышэння эфектыўнасцi работы са зваротамi грамадзян i юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму i цяганiны, паператворчасцi, а таксама
для аператыўнага вырашэння праблемных пытанняў, якiя ўзнiкаюць у людзей.
Тэлефонныя лiнii ў суботу, 18 лiпеня, з 9:00 да 12:00
правядуць:
 на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма
Дзмiтрый Мiкалаевiч ГАРАДЗЕЦКI.Тэл. 8 016 221 31 21;
 кiраўнiк спраў Вiцебскага аблвыканкама Аляксандр
Уладзiмiравiч СЫСОЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
 намеснiк старшынi Гомельскага аблвыканкама
Андрэй Васiлевiч КАНЮШКА. Тэл. 8 023 233 12 37;
 старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў
Iгар Георгiевiч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;
 намеснiк старшынi Магiлёўскага аблвыканкама
Валерый Анатолевiч МАЛАШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;
 намеснiк старшынi Мiнскага аблвыканкама Iван
Станiслававiч МАРКЕВIЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;
 старшыня Мiнскага гарадскога Савета дэпу татаў
Андрэй Аляксандравiч БУГРОЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і работнікі Сакратарыята Палаты
прадстаўнікоў выказваюць глыбокае спачуванне намесніку
старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы
Лаўрыненку Ігару Уладзіміравічу ў сувязі з напаткаўшым
яго вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

