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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Што зроб ле на?

Пар ла мен та рыі мі ну лых 
склі кан няў зга да лі свой 
за ка нат вор чы во пыт. стар. 3

ТЭ МА ТЫД НЯ

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ СЛУЖ БА: СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ СЛУЖ БА: 
ІС ЦІ Ў НА ГУ З ЧА САМІС ЦІ Ў НА ГУ З ЧА САМ

ВЫ БА РЫ-2019

Стар туе пе рад вы бар ная Стар туе пе рад вы бар ная 
агі та цыяагі та цыя

Як у По лац ку і На ва по лац ку 
«бу ду юць» устой лі вы 
га рад скі транс парт.

На «зя лё най» 
хва лі

стар. 15

У За ход нім мік ра ра ё не Го ме ля 
іні цы я тыў ныя жы ха ры 
зра бі лі дзі ця чую зо ну 
ад па чын ку.

«Ма лень кая 
кра і на»

стар. 16

У Ор шы ў цэнт ры са цабс лу гоў ван ня 
з'я віў ся лес віч ны гу се ніч ны 
пад' ём нік.

Без пе ра шкод

стар. 14

Для вяс коў цаў з-пад Грод на 
ства ры лі ад мыс ло вы цэнтр 
воль на га ча су, дзе ўсё — 
бяс плат на!

Мі ні-са на то рый

стар. 13

Акру го выя вы бар чыя ка мі сіі 17 каст рыч ні ка за вяр шы лі 
рэ гіст ра цыю кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду сё ма га склі кан ня, па ве дам ляе Бел ТА.

Пе рад вы бар ная агі та цыя на пар ла менц кіх вы ба рах у Бе ла ру сі 
стар туе фак тыч на з сён няш ня га дня — пас ля рэ гіст ра цыі прэ тэн-
дэн таў на дэ пу тац кі ман дат. Як пра ін фар ма ва лі ў прэс-служ бе 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, усе кан ды да ты па Брэсц кай, Ві цеб скай, 
Го мель скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас цях, а так са ма па 
го ра дзе Мін ску атры ма юць маг чы масць вы сту піць на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 3», а па Мін скай воб лас ці — на СТВ. Вы ступ лен ні кан ды-
да таў у дэ пу та ты па ТБ і ра дыё пач нуц ца 21 каст рыч ні ка і прой дуць 
у ра бо чыя дні да 6 ліс та па да. Пра цяг ласць кож на га аб ме жа ва на 
пяц цю хві лі на мі. Па тэ ле ба чан ні яны бу дуць транс ля вац ца ў вя чэр-
ні прайм-тайм — з 19.00 да 20.40. «Вы клю чэн не — 22 і 29 каст рыч-
ні ка, ка лі эфір ны час вы дзя ля ец ца з 19.00 да 19.30, з улі кам сет кі 
вя шчан ня тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3», — удак лад ні лі ў прэс-служ бе 

ме ды я хол дын га. Тут на га да лі, што эфір усім удзель ні кам па лі-
тыч най гон кі да ец ца бяс плат на і пад крэс лі лі, што вы ка ры стан не 
ў вы ступ лен нях аў дыя- і ві дэа ма тэ ры я лаў не да пус ка ец ца.

Ра дыё вы ступ лен ні мож на бу дзе па слу хаць з 7.00 да 8.00. Эфір-
ны час кан ды да таў, якія бу дуць ба ла та вац ца па Мін ску, вы дзе ліць 
«Ра дыё-Мінск», па Мін скай воб лас ці — ра дыё стан цыя «Мін ская 
хва ля». Тым, хто бу дзе вы лу чац ца па ін шых аб лас цях, час ад вя-
дуць ад па вед ныя аб лас ныя тэ ле ра дыё кам па ніі.

Для тэ ле дэ ба таў эфір ны час рэ зер ву ец ца з раз лі ку не больш як пяць 
хві лін ад на му кан ды да ту. Па ра дак ар га ні за цыі і пра вя дзен ня дэ ба таў, 
да ты іх пра вя дзен ня і вя ду ча га вы зна ча юць тэ ле ра дыё кам па ніі.

Сваю пе рад вы бар ную пра гра му прэ тэн дэн ты на мес цы ў пар ла-
мен це ма юць пра ва апуб лі ка ваць аль бо ў ад ной з рэс пуб лі кан скіх 
га зет («Звяз да», «Рэс пуб лі ка»), аль бо ў ад па вед най аб лас ной 
га зе це ці тых, што вы да юц ца на тэ ры то рыі іх акру гі ра ён най, га-
рад ской га зе тах. Тэкст кан ды да ты па він ны прад ста віць у СМІ не 
паз ней 27 каст рыч ні ка.

стар. 4

По пыт на са цы яль ныя па слу гі па вы ша ец ца, 
і гэ тая тэн дэн цыя на бі рае аба ро ты. 
Яна звя за на і з тым, што на сель ніц тва 
на шай кра і ны ста рэе, і з тым, што рас це 
пра цяг ласць жыц ця, а та кім чы нам усё боль шае 

рас паў сю джан не атрым лі ва юць хва ро бы 
па жы ло га і ста рэ ча га ўзрос ту. Не ма ла важ ным 
фак та рам з'яў ля ец ца і тое,
 што ў кра і не да во лі вы со кі ўзро вень 
ін ва лід нас ці.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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