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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Старт да дзе ны!

У Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ло ся 
па ся джэн не Ка мі тэ та 
па Дзяр жаў ных прэ мі ях. стар. 2

ТЭ МА ТЫД НЯ

НЕ АБЯ ЦАЦЬ, А ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬНЕ АБЯ ЦАЦЬ, А ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ

ВЫ БА РЫ-2019

Кошт агі та цыіКошт агі та цыі

Ка лі за ас фаль ту юць да ро гу, 
што вя дзе да са до ва га 
та ва рыст ва «Івуш ка»?

Ні прайcці, 
ні пра ехаць!

стар. 15

Пе ра пра ву за ва ко лі цай 
аг ра га рад ка Ры чоў, 
што на Го мель шчы не, 
ад наў ля лі та ла кой.

На род ны 
пра ект

стар. 16

У Ві цеб ску прай шоў пер шы 
аб лас ны фо рум 
за мя шчаль ных сем' яў.

До ма ле пей

стар. 14

Бе ла русь з'яў ля ец ца лі да рам 
у рэ гі ё не па ар га ні за цыі ра бо ты 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га 
раз віц ця.

23-я ў рэй тын гу

стар. 3

Пра цяг тэ мы стар. 4,14

У хут кім ча се жы ха ры на шай кра і ны бу дуць абі раць сва іх прад стаў ні коў у на цы я наль ны пар ла мент но ва га 
склі кан ня: за раз ад бы ва юц ца су стрэ чы, ідзе агі та цыя і, без умоў на, гу чаць абя цан ні па тэн цый ных на род ных 
вы бран ні каў. «МС», у сваю чар гу, пад трым лі ва ю чы тэ ма ты ку элек та раль най ак тыў нас ці, вы ра шы ла 
па гля дзець, а які мі фор ма мі і ме та да мі ра бо ты ка рыс та лі ся іх па пя рэд ні кі? Ве да е це, ёсць шмат ці ка ва га 
і ўні каль на га. На прык лад, во пыт аб' яд нан ня на ма ган няў дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні коў з ка ле га мі 
з мяс цо вых Са ве таў па вы ра шэн ні праб лем на сель ніц тва ў сва ёй акру зе — аб ім вы да ве да е це ся з ма тэ ры я лу 
«Ка манд ны за лік». На ні за вым уз роў ні так са ма пра цу юць са ма ад да ныя і не абы яка выя да праб лем 
вы бар шчы каў лю дзі, з та кі мі чы та чы па зна ё мяц ца ў ма тэ ры я ле «Ча ла век, яко му больш за ўсіх трэ ба». 
І на рэш це, аб за ка нат вор чай дзей нас ці і ча кан нях вы ка наў чай ула ды ад бу ду ча га скла ду дэ пу тац ка га кор пу са 
рас ка жа гу бер на тар Гро дзен шчы ны Ула дзі мір Краў цоў (які, да рэ чы, ве дае дэ пу тац кую 
ра бо ту як ні хто ін шы) у ма тэ ры я ле «Па збег нуць пра ва вых ту пі коў».

Больш за 20 % кан ды да таў у дэ пу та ты ўжо ад кры лі спе цы яль ныя 
ра хун кі для збо ру доб ра ах вот ных ах вя ра ван няў у вы бар чыя 
фон ды. Пра гэ та ў ві дэа ін тэр в'ю на сай це На цы я наль на га 
прэс-цэнт ра па ве да мі ла стар шы ня ЦВК Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

Па вод ле ін фар ма цыі Бел ТА, кі раў нік Цэнт рвы бар ка ма пра-
ін фар ма ва ла, што паў та ры сот ні ча ла век ад кры лі ра хун кі для 
ства рэн ня аса біс тых фі нан са вых фон даў, за кошт якіх яны бу дуць 
куп ляць эфір ны час, вы раб ляць дру ка ва ную пра дук цыю. «Гэ та ўжо 
больш за 20 % ад усіх кан ды да таў», — ска за ла яна, удак лад ніў шы, 
што ліч ба змя ня ец ца лі та раль на кож ную га дзі ну.

Вя лі кая коль касць кан ды да таў (на пер шым мес цы Мінск) звяр-
ну ла ся з за яў ка мі аб тым, што яны бу дуць пра во дзіць ад кры тыя 
агі та цый ныя ме ра пры ем ствы. Част ка прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кія 
ман да ты звяр ну ла ся з за ява мі аб вы дзя лен ні за кры тых па мяш кан-
няў для су стрэч з вы бар шчы ка мі. Тут лі дзі руе Мін ская воб ласць.

Лі дзія Яр мо шы на мяр куе, што пер шыя ін фар ма цый ныя спрэч кі 
па між кан ды да та мі ў дэ пу та ты не за га ра мі, па коль кі не ка то рыя 
ўспры ма юць гэ тую кам па нію як ба раць бу з аб ві на вач ван ня мі. 
«На ту раль на, гэ та мо жа вы клі каць па про кі ў тым, што яны па ру ша-
юць пра ві лы, якія пра ду гле джа ны артыкул 47 Вы бар ча га ко дэк са, 
дзе ўтрым лі ва юц ца аб ме жа ван ні, што не па він на ўтрым лі ваць 
пе рад вы бар ная агі та цыя і пра па ган да. Та му тут, я ду маю, так са ма 
хут ка ўсё за бур ліць», — ад зна чы ла яна.

Да рэ чы, пра ду гле джа ныя ў Вы бар чым ко дэк се аб ме жа ван ні не 
да ты чац ца са цы яль ных се так. «Але ка лі кан ды дат у дэ пу та ты бу дзе і ў 
сац сет ках да пус каць у сва іх вы ступ лен нях па клёп, аб ра зы, рас паль-
ваць са цы яль ную ва ро жасць, за клі каць да гвал тоў на га звяр жэн ня 
кан сты ту цый на га ла ду — гэ та пад ста ва для ад ме ны рэ гіст ра цыі ў 
якас ці кан ды да та ў дэ пу та ты», — рас тлу ма чы ла стар шы ня ЦВК.

На га да ем, што вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў пры зна ча ныя 
на 17 ліс та па да.
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