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Ві таю вас, 

па ва жа ныя вы бар шчы кі!

Я, Дзё мін Вя ча слаў Аляк-

се е віч, звяр та ю ся да вас як 

кан ды дат у дэ пу та ты Па ла-

ты прад стаў ні коў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ко ла саў скай акру гі 

№ 106.

За тры га ды ў Лі бе раль на-

дэ ма кра тыч най пар тыі Бе ла-

ру сі я су стрэў лю дзей, якія ра-

зу ме юць па трэ бы гра мад ства 

і дзяр жа вы, га то вых не толь кі 

га ва рыць, але і ак тыў на дзей-

ні чаць для раз віц ця эка но мі кі і 

па тэн цы я лу на шай кра і ны.

Ме на ві та та му я вы ра шыў 

вы лу чыць сваю кан ды да ту ру.

Яшчэ пад лет кам я ўсвя-

до міў роз ні цу па між сло ва мі 

і кан крэт ны мі дзе ян ня мі і вы-

пра ца ваў звыч ку быць ча ла-

ве кам спра вы, а не толь кі сло-

ва. Та му што ме на ві та ўчын кі 

з'яў ля юц ца аб' ек тыў ным па-

каз чы кам асо бы і ча ла ве чай 

год нас ці. Ча ла век мо жа доў-

га га ва рыць пра тое, што ён 

умее бу да ваць да мы, але на 

прак ты цы часта аказ ва ец ца, 

што ён не змог за ла жыць ні-

вод на га пад мур ка.

З 2006 го да я змя ніў не каль-

кі сфер дзей нас ці і пра фе сій, 

што знач на да па маг ло мне 

па шы рыць свой кру га гляд, 

па вы сіць пра фе сій ны ўзро-

вень і вы ву чыць спе цы фі ку, 

ню ан сы і тон ка сці вя дзен ня 

біз не су, а так са ма кі ра ван-

ня ра бо тай прад пры ем ства. 

У 2017 го дзе гэ тыя ве ды і 

шчы рае імк нен не раз ві вац ца 

са мо му, а так са ма ства раць 

умо вы для раз віц ця ін шых 

лю дзей ма ты ва ва лі мя не ад-

крыць сваю спра ву ў сфе ры 

па са жыр скіх пе ра во зак. За 

тры га ды сва ёй прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці мне ўда ло ся 

са браць ка ман ду са праўд ных 

пра фе сі я на лаў у роз ных сфе-

рах біз не су, і ра зам мы здо ле-

лі даць маг чы масць не каль кім 

ты ся чам ча ла век рэа лі за ваць 

свой пра фе сій ны па тэн цы ял, 

атрым лі ваць спра вяд лі вую 

ўзна га ро ду за сваю пра цу, 

змя ніць сваё жыц цё і жыц цё 

сва іх бліз кіх у леп шы бок.

Я жа на ты, вы хоў ваю дач-

ку. І я су ты ка ю ся з ты мі ж сі-

ту а цы я мі, з які мі су ты ка е це ся 

і вы.

Гэ та пер шая з пры чын, ча-

му я ба ла ту ю ся ў дэ пу та ты.

Па-дру гое, асноў ны мі 

пры яры тэ та мі ма ёй пар-

тыі з'яў ля юц ца па лі тыч ная і 

эка на міч ная не за леж насць 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, вы бу-

доў ван не раў на праў ных і 

ўза е ма вы гад ных ад но сін як 

у сфе ры знеш няй па лі ты кі, 

так і ўнут ры кра і ны.

У эка на міч най сфе ры Лі-

бе раль на-дэ ма кра тыч ная 

пар тыя Бе ла ру сі вы сту пае 

за су час ную ры нач ную эка-

но мі ку з моц най са цы яль най 

па лі ты кай, зні жэн не пад атко-

вай на груз кі і спра шчэн не 

пад атко вай сіс тэ мы, пры цяг-

нен не ін вес ты цый і су час ных 

тэх на ло гій у фі нан са вы сек-

тар, га ран тыю фі нан са вай 

бяс пе кі і ста біль нас ці.

Я цал кам па дзя ляю гэ тыя 

мэ ты і га то вы цяж ка пра ца-

ваць дзе ля іх рэа лі за цыі.

Ця пер на стаў час дзе ян-

няў, а не тэ о рыі. Толь кі ад 

вас, гра ма дзян Бе ла ру сі, за-

ле жыць, хто бу дзе прад стаў-

ляць ва шы ін та рэ сы:

— дэ пу та ты, якія толь кі га-

во раць, што трэ ба ра біць, ці 

тыя, якія са праў ды ве да юць, 

як гэ та зра біць;

— якія толь кі абя ца юць 

зма гац ца з бес пра цоў ем і па-

вы сіць да хо ды на сель ніц тва 

ці тыя, хто ўжо ства рыў ра бо-

чыя мес цы і дае маг чы масць 

лю дзям доб ра за раб ляць;

— якія толь кі за клі ка юць 

пад трым лі ваць мо ладзь ці 

тыя, хто ўжо да па ма гае ма ла-

дым бе ла ру сам рэа лі зоў ваць 

ідэі, раз ві ваць іна ва цый ныя 

тэх на ло гіі і ад кры ваць стар-

та пы.

Толь кі ад вас і ва шых 

дзе ян няў за ле жыць, якія бу-

дуць зроб ле ны кро кі і на су-

страч ча му яны бу дуць вес ці.

Ка лі вы не зро бі це свой 

вы бар, яго зро бяць за вас 

гра ма дзя не, якія пад тры ма-

юць тых, хто га то вы толь кі 

«ка заць» і «абя цаць», а не 

дзей ні чаць.

Та му я пра шу вас па ста-

віц ца да ўдзе лу ў га ла са ван ні 

не як да гра ма дзян ска га аба-

вяз ку, а як да пра явы шчы-

ра га кло па ту пра сваю кра і-

ну, яе бу ду чы ню і бу ду чы ню 

яе гра ма дзян, гэ та зна чыць 

вас, ва шых сем' яў, ва шых 

дзя цей.

17 ліс та па да — час дзей ні-

чаць. Я за клі каю ўсіх су ай чын-

ні каў прый сці на вы бар чыя 

ўчаст кі і зра біць пра віль ны 

вы бар. Бо дэ пу тат, за яко га 

вы пра га ла су е це, з'яў ля ец ца 

прад стаў ні ком не толь кі той 

вы бар чай акру гі, ад якой ён 

абра ны, але і ўся го на ро да.

У ма ёй 106-й акру зе за-

рэ гіст ра ва ны 64 052 вы бар-

шчы кі. 64 052 кро кі на су страч 

леп шай бу ду чы ні!

Га ла суй це за Лі бе раль-

на-дэ ма кра тыч ную пар тыю 

Бе ла ру сі і мя не, яе прад стаў-

ні ка — Дзё мі на Вя ча сла ва 

Аляк се е ві ча!

ПЕ РАД ВЫ БАР НАЯ 

ПРА ГРА МА КАН ДЫ ДА ТА 

Ў 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 сё ма га 

склі кан ня Пят рэн кі Але ны 

Мі хай лаў ны па Ла гой скай 

вы бар чай акру зе № 75.

Вы гад на, ка лі мы ра-

зам!

Ін ды ві ду аль ны прад пры-

маль нік, пен сі я нер, экс-

кі раў нік Між на род на га фес-

ты ва лю-кон кур су ін клю зіў-

най твор час ці дзя цей і мо ла-

дзі «Пад кры ла мі Ары ё на». 

На ра дзі ла ся 9 лі пе ня 1961 

го да ў го ра дзе Мін ску. З 

2015-га пра жы ваю ра зам з 

дзець мі ў Сма ля ві чах. Скон-

чы ла Мас коў скі дзяр жаў ны 

са цы яль ны ўні вер сі тэт у 

2003 го дзе, па спе цы яль-

нас ці псі хо лаг, вы клад чык 

псі ха ла гіч ных дыс цып лін. 

Экс-кан ды дат у дэ пу та ты 

Мінск ага аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў 28-га склі кан ня па 

Сма ля віц кай вы бар чай акру-

зе № 22.

Прад стаў ляю Аб' яд на-

ную гра ма дзян скую пар-

тыю. Пар тыя АГП пра па нуе 

для азда раў лен ня эка но мі-

кі пра гра му «Міль ён но вых 

ра бо чых мес цаў». Каб гэ тая 

пра гра ма бы ла пры ня та і па-

ча ла дзей ні чаць, па трэб ны 

зме ны, па трэб ны но выя лю-

дзі ў пар ла мен це, га то выя 

гэ тыя зме ны пад тры маць. 

Пад ра бяз на азна ё міц ца з 

пра гра май мож на на сай це 

пар тыі АГП httр://uсрb.оrg/

раrtу/рrоgrаm.

«Аб' яд на ная гра ма дзян-

ская пар тыя лі чыць, што га-

лоў ны мі за да ча мі бе ла рус кай 

дзяр жа вы па він ны з'яў ляц ца 

за бес пя чэн не спры яль ных 

умоў для най больш поў на га 

рас крыц ця па тэн цы я лу гра-

ма дзян Бе ла ру сі, рэа лі за цыя 

іх па мкнен няў да па ляп шэн ня 

якас ці жыц ця, аба ро на іх пра-

воў, за бес пя чэн не пра ва па-

рад ку, бяс пе кі і не за леж нас ці 

кра і ны».

ПРА ГРА МА АКРУ ГІ

Пра гра ма грун ту ец ца на 

вы ра шэн ні праб лем акру гі 

з улі кам генп ла на раз віц ця 

Мінск ага ра ё на, а ме на ві та 

на ша га з ва мі рэ гі ё на, па якім 

пры ня ты план-пра ект па па-

шы рэн ні і бу даў ніц тве но вых 

жы лых квар та лаў.

Ужо сён ня па вя лі чы ла-

ся коль касць пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў, за бу доў 

пры ват на га сек та ра. Акру га 

па ста ян на раз ві ва ец ца, але 

вы твор часць, транс парт, 

ка му наль ная гас па дар-

ка ма юць ніз кі эка на міч ны 

ўзро вень, яны не за бяс пе-

ча ны не аб ход ны мі сіс тэ ма-

мі ачыст кі шкод ных вы кі даў, 

за сця ро гі ад не спры яль ных 

фі зіч ных уз дзе ян няў, у су-

вя зі з гэ тым са стаў сцё ка-

вых вод, якія па сту па юць на 

ачы шчаль ныя збу да ван ні, 

ужо стаў больш агрэ сіў ным. 

У го ра дзе Сма ля ві чы пры 

пра ек та ван ні ў 1985 го дзе 

ачы шчаль ныя збу да ван ні 

бы лі пра ду гле джа ны і пры-

зна ча ны толь кі для пры ёму 

сцё ка вых вод ад аэ ра пор та 

і жы ло га сек та ра го ра да, 

але не бы лі раз лі ча ны на 

пры ём вы твор чых сцё ка вых 

вод пра мыс ло вых прад пры-

ем стваў, якія ця пер раз мя-

шча юц ца ў го ра дзе.

У су вя зі з гэ тым вель мі 

яр ка паў стае ад на з са мых 

ак ту аль ных праб лем на шай 

з ва мі акру гі — праб ле ма 

кры тыч на ніз ка га ўзроў ню 

ін жы нер най інф ра струк ту-

ры, што ства рае па гро зу 

для эка ла гіч най аб ста ноў кі 

рэ гі ё на.

Вы сеч ка ля соў і зні шчэн-

не зя лё ных зон ад па чын ку ў 

пра цэ се бу даў ніц тва пры во-

дзяць да пе ра тва рэн ня ра ней 

зя лё ных ма сі ваў у пус ты ню, 

ад ча го па ку ту юць жы вёль-

ны і рас лін ны свет, даб ра-

быт людзей не толь кі ра ё на, 

воб лас ці, кра і ны, але і, як 

вя до ма, усёй пла не ты. Гэ та 

з'яў ля ец ца ак ту аль най праб-

ле май, па коль кі ўплы вае на 

жы ха роў, зні жа ю чы якасць 

іх жыц ця.

Сён ня мая га лоў ная за да-

ча — удзел у вы ба рах, не да-

зво ліць вы ра шаць наш з ва мі 

лёс без нас.

Нам з ва мі па трэб ныя зме-

ны ў па лі ты цы, у са цы яль най 

сфе ры, у куль ту ры, у эка но-

мі цы.

Да вай це ра зам дзей ні чаць 

у ін та рэ сах Бе ла ру сі.

Ус ту пай це ў ка ман ду 

змен! Усім нам «Вы гад на, 

ка лі мы ра зам!»

Прый шоў шы на вы ба ры, га-

ла суй це за Але ну Пят рэн ку!

Аб са лют на ўпэў не ная, 

што су мес ны мі на ма ган ня мі 

мы змо жам паў плы ваць на 

якасць эка на міч ных і са цы-

яль ных пе ра мен у на шай кра і-

не і вый сці на ўзро вень жыц ця 

пе ра да вых кра ін све ту.

Па ва жа ныя су ай чын ні кі!

Да ра гія вы бар шчы кі!

Да вас звяр та ец ца Гай ду-

ке віч Алег Сяр ге е віч — стар-

шы ня Лі бе раль на-дэ ма кра-

тыч най пар тыі.

У пер шую чар гу ха чу па-

дзя ка ваць вам за тую пад-

трым ку, якую вы мне ака за-

лі на эта пе збо ру под пі саў. 

Дзя ку ю чы вам я — кан ды дат 

у 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 па Ка-

лі ноў скай вы бар чай акру зе 

№ 108.

Мне 42 га ды, я на ра дзіў ся і 

вы рас у Мін ску. Жа на ты. Вы-

хоў ваю дзвюх да чок.

Доў гія га ды жыц ця ад даў 

пра цы ў пра ва ахоў ных ор га-

нах кра і ны, зма гаў ся з ка руп-

цы яй і эка на міч ны мі зла чын-

ства мі, ця пер уз на чаль ваю 

най буй ней шую па лі тыч ную 

пар тыю кра і ны — Лі бе раль-

на-дэ ма кра тыч ную.

17 ліс та па да ад бу дуц ца 

вы ба ры ў Пар ла мент. Ад іх 

вы ні ку за ле жыць, якой бу дзе 

на ша кра і на. Якім шля хам мы 

пой дзем да лей. Ад та го, за 

ка го вы пра га ла су е це, за ле-

жыць на ша бу ду чы ня і бу ду-

чы ня на шых дзя цей.

Я ні ко лі не бу ду за клі каць 

неш та раз бу раць. Я за клі каю 

бу да ваць — хо піць здзе ка вац-

ца з лю дзей, наш на род ужо 

пе ра жыў не каль кі раз бу рэн-

няў асноў дзяр жа вы. Я пе ра-

ка на ны, што лю бая рэ ва лю-

цыя — зло! Але і ад сут насць 

кан ку рэн цыі заў сё ды бу дзе 

вес ці да за стою і дэ гра да цыі, 

та му я вы сту паю за шмат пар-

тый ную сіс тэ му, якая пра цуе 

рэ аль на.

Я су праць ска жэн ня і пе-

ра піс ван ня на шай гіс то рыі. 

Нель га да пус ціць уцяг ван не 

кра і ны ў гіс та рыч ныя вой-

ны. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

спроб пе ра піс ван ня гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны і 

ўнёс ку на ша га на ро да ў Вя-

лі кую Пе ра мо гу.

Я за па шы рэн не паў на моц-

тваў мяс цо вых ор га наў са-

ма кі ра ван ня, за дзяр жаў ную 

пад трым ку раз віц ця рэ гі ё наў 

кра і ны, на шых вё сак, ма лых 

га ра доў. Моц ныя рэ гі ё ны — 

моц ная кра і на.

Вель мі важ на, каб у Бе ла-

ру сі ні ко лі не дзя лі лі лю дзей 

па на цы я наль нас цях, мо вах, 

рэ лі гі ях — усе мы роз ныя, але 

ўсе мы гра ма дзя не Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Мы доб ра ба чым, 

што ад бы ва ец ца ў ін шых кра і-

нах пост са вец кай пра сто ры.

Я вы сту паю за пра па ган ду 

куль ту сям'і ў гра мад стве, за 

аба ро ну на шых бе ла рус кіх, 

тра ды цый ных каш тоў нас цяў.

У знеш няй па лі ты цы я вы-

сту паю за жорст кае і пас ля-

доў нае ад стой ван не на шых 

на цы я наль ных ін та рэ саў. 

Я пе ра ка на ны, што за ме жа мі 

кра і ны кож ны па лі тык, кож ны 

бе ла рус па ві нен аба ра няць 

сваю кра і ну, свой на род, бо 

ні хто акра мя нас ні дзе не ду-

маў і не бу дзе ду маць пра наш 

даб ра быт і роск віт.

Я пад трым лі ваю ін тэ гра-

цый ныя пра цэ сы на пост са-

вец кай пра сто ры, мы пад-

трым лі ва ем са юз з Ра сі яй, 

ЕА ЭС, АДКБ. Гэ та на ка рысць 

ума ца ван ня дзяр жаў на га су-

ве рэ ні тэ ту.

Ра зам з тым лю быя ін тэ-

гра цый ныя ўтва рэн ні па він ны 

быць толь кі раў на праў ныя і 

ўза е ма вы гад ныя.

Якія б рэ фор мы ні пра во-

дзі лі ся ў сфе ры эка но мі кі, яны 

не па він ны ажыц цяў ляц ца за 

кошт па дзен ня ўзроў ню жыц ця 

гра ма дзян Бе ла ру сі.

Я заў сё ды пад трым лі ваў і 

бу ду пад трым лі ваць біз нес і 

пры ват ную іні цы я ты ву.

Лю дзі па він ны мець маг-

чы масць ства раць ра бо чыя 

мес цы і за раб ляць гро шы. 

Гэ та ас но ва эка но мі кі.

Шмат ча го зроб ле на, але, 

на мой по гляд, не да стат ко ва. 

Я лі чу, што не аб ход на пад-

трым лі ваць прад пры маль-

ні каў у сфе ры вы твор час ці і 

на ву ка ё міс тых тэх на ло гій.

Я лі чу, што не аб ход на па вя-

лі чыць до лю дзяр жаў ных рас-

хо даў на на ву ко ва-да след чыя 

і до след на-кан струк тар скія ра-

бо ты з 0,56 % да 2 % ВУП.

Я су праць шкод ных да ба-

вак, я за за ба ро ну ўво зу ГМА.

Не аб ход на ска ра ціць на 

90 % спра ва здач насць на-

стаў ні каў і вы клад чы каў. 

Сты му ля ваць муж чын скую 

па ло ву на сель ніц тва пры хо-

дзіць на ра бо ту ў шко лу.

Я пе ра ка на ны, што трэ ба 

пад трым лі ваць пен сі я не раў. 

Лю дзі, якія ад пра ца ва лі ўсё 

жыц цё на дзяр жа ву, ма юць 

пра ва і па він ны жыць год на. 

Та му трэ ба раз ві ваць на за-

па шваль ныя фон ды, сіс тэ му 

не дзяр жаў на га пен сій на га за-

бес пя чэн ня.

Я вы сту паю за пад трым ку 

мо ла дзі. Спы ніць вы езд мо-

ла дзі за ме жы кра і ны. Але 

зра біць гэ та мож на не за ба-

ро на мі, а толь кі ства рыў шы 

ўмо вы для та го, каб кож ны 

мог рэа лі за вац ца тут, у Бе-

ла ру сі. Даць мо ла дзі пра яў-

ляць ся бе ў ад па вед нас ці з яе 

ве да мі і імк нен ня мі.

Я вы сту паю 

за спра вяд лі васць!

А спра вяд лі васць — 

гэ та ка лі муж чы на мо жа 

за бяс пе чыць сваю сям'ю, 

а жан чы на — 

на кар міць сва іх дзя цей.

Спра вяд лі васць — гэ та мір, 

за кон, па ра дак і сва бо да!

Пры ходзь це на вы ба ры 

17 ліс та па да!

Ваш Алег Гай ду ке віч.

ДЗЁ МІН ВЯ ЧА СЛАЎ АЛЯК СЕ Е ВІЧ

ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ АЛЕГ СЯР ГЕ Е ВІЧ

ПЯТ РЭН КА АЛЕ НА МІ ХАЙ ЛАЎ НА

ПРА ГРА МЫ КАН ДЫ ДА ТАЎ У ДЭ ПУ ТА ТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

СЁМАГА СКЛІКАННЯ


