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Пра гра ма кан ды дата 

па Ко ла саў скай вы бар чай 

акру зе № 106.

Я, Анд русь Асма лоў скі, 

мне 42 га ды, іду ў ка ман дзе 

«Аб' яд  на най гра ма дзян-

скай пар тыі», у якой дзей-

ні чаю ўжо больш 15 га доў. 

Маю двух сы ноў, вы шэй шую 

аду ка цыю па спе цы яль нас ці 

ін жы нер-бу даў нік, пра ца ваў 

у бу даў ні чай сфе ры, зай-

маў ся ар хі тэк тур ным пра-

ек та ван нем, за раз ін ды ві ду-

аль ны прад пры маль нік, але 

боль шасць ча су пры свя чаю 

гра мад ска-па лі тыч най дзей-

нас ці.

У ад роз нен не ад пра-

ў лад ных кан ды да таў лі чу, 

што жыц цё вы ўзро вень бе-

ла ру саў за над та ніз кі, кра і на 

зна хо дзіц ца ў між на род най 

іза ля цыі, з'я ві ла ся па гро за 

ра сій скай аку па цыі і стра ты 

дзяр жаў нас ці. Гэ ту сі ту а цыю 

трэ ба змя няць, бе ла ру сы еў-

ра пей скі на род, вар ты знач-

на леп ша га жыц ця, бе ла ру-

сам не па трэб ныя па ста ян-

ныя дэ валь ва цыі, на коль кі 

абяс цэ ніц ца бе ла рус кая ва-

лю та, ка лі ў на ступ ным го дзе 

сён няш ні пра ві цель пра цяг-

не свае паў на моц твы: зноў 

4—5 руб лёў за до лар? Бе-

ла ру сам не трэ ба зня ва га іх 

вы бар ча га пра ва, бе ла ру сам 

па трэб на ўпэў не насць у заўт-

раш нім дні. І гэ та га да сяг нуць 

зу сім не скла да на, як па каз-

вае шмат га до вы до свед на-

шых шмат лі кіх су се дзяў.

Сён няш няя ўла да не 

ро біць эле мен тар ных за-

ха даў па вы ха дзе з кры-

зі су, на пле чы бе ла ру саў 

па ве сі лі не па сіль ны ця жар 

па ўтры ман ні шмат ты сяч-

на га бю ра кра тыч на га апа-

ра ту, утры ман ні страт ных 

прад пры ем стваў і кал га-

саў, раз ду та га мі лі цэй ска га 

шта ту, га лоў ная мэ та яко га 

кант ра ля ваць не за да во ле-

ны на род, вя лі кія па да ткі 

не пад' ём ныя для вя дзен ня 

дроб на га біз не су, міль ён ныя 

па ла цы, па ра ды і страт ныя 

гуль бі шчы. Гэ та ўла да абы -

хо дзі цца нам вель мі до ра га, 

скла два ец ца ўра жан не, што 

мэ та гэ тай сіс тэ мы не даб-

ра быт бе ла ру саў, а сля пое 

за ха ван не ўла ды і ўтры ман-

не на шай кра і ны ў аб дым-

ках ус ход ня га «ста рэй ша га 

бра та».

Ва кол рын ка вая эка но мі-

ка і ка пі та лізм, а тут кал га сы 

і пя ці год кі, усе су се дзі па ва-

жа юць род ную мо ву, на цы я-

 наль ную ва лю ту, род ную 

сім во лі ку, тут — ру сі фі ка-

цыя, ру бель і ста лі нізм. На 

фо не су се дзяў Бе ла русь 

вы гля дае са вец кім па сме-

шы шчам з ад па вед ным уз-

роў нем жыц ця.

Пен сій ны ўзрост не 

мо жа быць прак тыч на роў-

ным пра цяг лас ці жыц ця лю-

дзей, ча ла век за слу гоў вае 

па жыць спа кой на і год на 

на ста рас ці. Ка лі да сяг нем 

скан ды наў скай пра цяг лас ці 

жыц ця 85 га доў, та ды пач-

нем вы хо дзіць на пен сію ў 

65. Ад ме на пен сій сі ла ві кам 

у 40—45 га доў.

У жыл лё вым пы тан ні 

ство ра ны штуч ны дэ фі цыт, 

у раз ві тых кра і нах ня ма та-

кой праб ле мы. Я за сваё 

жыц цё па бу да ваў не каль кі 

да моў, ве даю рэ аль ны са бе-

кошт квад рат на га мет ра — 

у ра зы мен шы, чым пра па-

ну юць лю дзям. Цэнт ра лі за-

ва нае раз мер ка ван не жыл-

ля — гэ та га лоў ны за ка ба-

ляль ны ме ха нізм. За мест 

год най зар пла ты маў чы — 

не ры пай ся, ад стой 10—15 

у чар зе, по тым яшчэ столь кі ж 

га доў вы плач вай крэ дыт і

зноў — бой ся і не вы сту пай. 

У су се дзяў, у Літ ве, Поль-

шчы пра цэнт ная стаў ка на 

бу даў ніц тва 2—4 %, бан кі 

вы да юць без праб лем кож-

на му, хто пра цуе. Ільгот нае 

бу даў ніц тва жыл ля ця пер 

з'яў ля ец ца шчы лі най для 

апа рат чы каў, сі ла ві коў і ка-

руп цы я не раў.

Ра бо та дзяр жаў ных 

уста ноў — ска ра чэн не 

дзярж бю ра кра тыі ў ра зы, 

толь кі элект рон ны да ку мен та-

 а ба рот.

Гэ та толь кі не ка то рыя 

кі рун кі ма ёй вы бар чай 

пра гра мы, асноў ныя прын-

цы пы вам зра зу ме лыя. 

Па ляп шэн не жыц ця мо жа 

ад быц ца толь кі з ад кры-

тас цю прад стаў ні коў ула-

ды, лі бе раль най рэ фор-

май эка но мі кі, ак тыў нас цю 

і па вы шэн нем ад каз нас ці 

гра ма дзян гра ма дзян скай 

су поль нас ці.

Мне да во дзі ла ся пра-

ца ваць у вы бар чай ка мі сіі, 

пе ра ліч ваць га ла сы, і я ве-

даю, што скла да ней за ўсё 

не ўлі чыць ваш го лас, ка лі 

вы прый шлі ў апош ні дзень 

га ла са ван ня, пас ля абе ду... 

Пры ходзь це 17 каст рыч ні ка 

і га ла суй це за мя не.

Бу дзем су пра цоў ні чаць, 

я за пра шаю вас на мае кан-

ды дац кія су стрэ чы ва ўста-

но вах і агі та цый ных пі ке тах, 

вы так са ма зной дзе це мя не 

ва ўсіх са цы яль ных сет ках, 

я ад кры ты да плён на га су-

пра цоў ніц тва з кож ным на 

ка рысць на шай ра дзі мы.

Пра гра ма кан ды да та 

ў дэ пу та ты 

па За ход няй вы бар чай 

акру зе № 102.

«За ад каз ныя рэ фор мы 

з но вым пар ла мен там!»

Ша ноў ныя бе ла ру сы!

Для мя не як хрыс ці ян ска га 

дэ ма кра та важ на, каб у на шых 

сем' яў, на шых на шчад каў бы-

ла ўпэў не насць у бу ду чы ні.

Як за бяс пе чыць раз віц-

цё Бе ла ру сі?

Бе ла рус кія хрыс ці ян скія 

дэ ма кра ты су мес на з су-

свет ны мі экс пер та мі рас-

пра ца ва лі шэ раг пра ек таў 

ад каз ных рэ фор маў у за ка-

на даў стве, эка но мі цы, па лі-

ты цы, аду ка цыі, ме ды цы не, 

за бу до ве мес таў і інш.

ЭКА НО МІ КА ВЕ ДАЎ: ін-

вес ты цыі і пра цоў ныя мес-

цы з год ным за роб кам

 Пры цяг нен не срод каў 

эміг ран таў і за меж ных ін-

вес та раў у но выя сек та ры 

эка но мі кі (ІТ-ін дуст рыя).

 Раз віц цё ма ло га і ся рэд-

ня га біз не су: ад ме на сер ты-

фі ка таў; іс ну ю чых штра фаў 

і пра ве рак; найм ра бот ні каў 

без аб ме жа ван няў; не за леж-

ныя су ды; бес пра цэнт ныя па-

зы кі на ад крыц цё ся мей на га 

біз не су.

 Пад атко выя ка ні ку лы 

на 5 га доў для но вых прад-

пры ем стваў і 10 га доў для 

ся мей на га біз не су.

 Бес пра цэнт ныя крэ ды-

ты для ся мей на га біз не су на 

10 га доў.

  Ад ме на да та цый 

дзярж сек та ру і пры ва ты за-

цыя страт ных прад пры ем-

стваў.

АДУ КА ЦЫЯ: еў ра пей-

скі ўзро вень і эка но мі ка 

ве даў

  Прэ стыж і па ва га 

да на стаў ні каў: за ро бак 

на 10 % вы шэй шы за ся-

рэд ні; ска ра чэн не ад мі ніст-

ра цый на-да ку мен таль най і 

ня про філь най на груз кі; праз-

рыс тасць прэ мі ра ван ня.

 Ска ра чэн не рай ад дзе-

лаў аду ка цыі, праз рыс тая 

спра ва здач насць аб фі нан-

сах і вы дат ках школ, за ба ро-

на па бо раў з баць коў.

 Бес пра цэнт ныя ІT-крэ-

ды ты на аду ка цыю і пе ра-

ква лі фі ка цыю.

 1000+: без зва рот ная 

ад на ра зо вая да па мо га з 

бюд жэ ту ма ла дым спе цы я-

 ліс там (<25), бяс плат нае

жыл лё на 2 га ды пры доб ра-

ах вот ным раз мер ка ван ні.

 Ад тэр мі ноў ка ад вой ска 

для кож най пры ступ кі аду ка-

цыі: ся рэд няй спе цы яль най і 

вы шэй шай аду ка цыі, ма гіст-

ра ту ры і ас пі ран ту ры.

 Ака дэ міч ная сва бо да 

і спро шча ная акрэ ды та цыя 

для пры ват ных ВНУ. Ства-

рэн не бе ла рус ка моў на га 

ўні вер сі тэ та. Вы бар сту дэн-

там част кі кур саў. Ін тэ гра-

цыя аду ка цыі і рын ку пра цы. 

Доб ра ах вот нае раз мер ка-

ван не.

ЗА БУ ДО ВА ГА РА ДОЎ: 

кам форт, бяс пе ка і эка ла-

гіч насць

 Вы ба ры мэ раў га ра доў, 

ра ша ю чы го лас жы ха роў 

пры раз мер ка ван ні бюд жэ-

ту і пла нах па за бу до ве.

 Раз бу до ва са цы яль най 

інф ра струк ту ры ў но вых мік-

ра ра ё нах: школ, дзі ця чых 

сад коў і па лі клі нік.

 Пе ра нос шкод ных вы-

твор час цяў на бяс печ ную 

ад лег ласць ад га ра доў.

 За ба ро на праз мер на га 

ўшчыль нен ня га ра доў, зно-

су пры ват на га сек та ра, вы-

сеч кі пар каў і скве раў.

ВЫ БАР ЧАЕ ЗА КА НА-

ДАЎ СТВА: праз рыс тыя і 

дэ ма кра тыч ныя вы ба ры

 За бяс пе чыць на зі раль-

ні кам без бар' ер ны до ступ да 

ўсіх эта паў вы бар ча га пра-

цэ су, уклю ча ю чы ра бо ту 

ка мі сі яў, звер ку под пі саў і 

ін шых да ку мен таў кан ды-

да таў, пра вер ку спі саў вы-

бар цаў і пра та ко лаў га ла са-

ван ня.

  Пра во дзіць да тэр мі-

но вае га ла са ван не з ты мі ж 

за ха да мі бяс пе кі, што і ў 

асноў ны дзень вы ба раў, у 

тым лі ку па тра ба ван ні пра 

на яў насць на ўчаст ку кво-

ру му чаль цоў вы бар ка ма і 

аб вя шчэн не ліч баў яў кі па 

кож ным дні.

 Праз рыс ты пад лік га ла-

соў з аб вя шчэн нем змес ту 

кож на га бю ле тэ ня пры ўсіх 

пры сут ных на ўчаст ку.

 Пе ра гля дзець іс ну ю чае 

за ка на даў ства, каб «за бяс-

пе чыць роў ныя пра вы для 

кан ды да таў, са праўд ную 

кан ку рэн цыю, сва бод нае 

во ле вы яў лен не вы бар цаў і 

цэль насць вы бар ча га пра-

цэ су».

 Для па вы шэн ня праз-

рыс тас ці вы ні кі вы ба раў му-

сяць аб вя шчац ца з раз біў кай 

па вы бар чых участ ках і па-

асоб ку для кож на га кан ды-

да та. Яны му сяць уклю чаць 

коль касць га ла соў «су праць 

усіх», а так са ма коль касць 

са праўд ных, не са праўд ных 

і са пса ва ных бю ле тэ няў.

АСТ РА ВЕЦ КАЯ АЭС: не 

но ва му Чар но бы лю

 Ад мо віц ца ад за пус ку 

атам на га рэ ак та ра.

 Пе ра пра фі ля ваць пры 

пад трым цы ЕС атам ныя 

ма гут нас ці стан цыі на га-

за выя.

Вы сту пім ра зам — 

За не за леж ную Бе ла русь, 

За праз рыс тыя дэ ма кра тыч-

ныя вы ба ры, За лік ві да цыю 

атам най па гро зы для Бе ла-

ру сі, За ад каз ныя рэ фор-

мы дзе ля год най бу ду чы ні 

на шых дзя цей, За но выя 

пра цоў ныя мес цы з год-

ным за роб кам і пен сі я мі, 

За кам форт нае і бяс печ нае 

на ва кол ле, За на цы я наль-

ную па мяць і на цы я наль ную 

год насць, За зме ну аў та ры-

тар на га са ма ўлад дзя на дэ-

ма кра тыч ную ўла ду!

ЖЫ ВЕ БЕ ЛА РУСЬ!

Аба ра ні це свой вы бар — 

удзель ні чай це ў не за леж-

ным на зі ран ні! Кан такт ны 

тэл.: 8-029-167-34-35, 

bchd.іnfo@gmaіl.com, 

http://bchd.іnfo

АСМА ЛОЎ СКІ АНД РУСЬ СЯР ГЕ Е ВІЧ

БЫЧ КОЎ СКІ ВА ЛЕ РЫЙ ВА СІЛЬ Е ВІ Ч

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

СЁМАГА СКЛІКАННЯ

Яго ўдзель ні ка мі ста лі прад-

стаў ні кі БРСМ — кан ды да-

ты ў дэ пу та ты бе ла рус ка га 

пар ла мен та.

Кан ды да ты па дзя лі лі ся пра па-

но ва мі па са цы яль най аба ро не-

нас ці ма ла дых сем' яў і ма ла дых 

спе цы я ліс таў, за кра ну лі тэ мы 

за ма ца ван ня мо ла дзі на вёс цы, 

жыл лё ва га бу даў ніц тва, раз віц ця 

ма ла дзёж на га прад пры маль ніц-

тва, а так са ма на дан ня асаб лі ва га

ста ту су ва лан цё раў і пры няц ця 

за ко на аб аба ро не хат ніх жы вёл. 

З улі кам агуль на су свет най тэн дэн-

цыі кан ды да ты ў дэ пу та ты сё ма га 

склі кан ня аб мер ка ва лі і пы тан не 

па ве лі чэн ня па ро га ма ла дзёж на га 

ўзрос ту. Так са ма бы ло ад зна ча на, 

што ў вы пад ку абран ня ак ты віс ты 

БРСМ ак тыў на зой муц ца ства рэн-

нем ма гут на га кад ра ва га рэ зер-

ву, у які ўвой дуць пад рых та ва ныя, 

ква лі фі ка ва ныя ма ла дыя лю дзі, 

здоль ныя ге не ра ваць і раз ві ваць 

за ка на даў чыя ідэі.

Прад стаў ні кі ка ман ды БРСМ 

пад крэс лі лі, што ця пер ідзе ак тыў -

ная фа за агі та цый най кам па ніі, 

і ўсе яны, што дня су стра ка ю чы ся з

на сель ніц твам, вы ву ча юць праб-

лем ныя пы тан ні. Пры сут ныя звяр-

ну лі ўва гу на тое, што вы бар шчы кі 

хо чуць ба чыць у пар ла мен це энер-

гіч ных дэ пу та таў, здоль ных чуць 

на род, быць блі жэй да лю дзей.

— Мы пра вя лі не фар маль ную 

су стрэ чу. Гэ та бы лі вель мі шчы-

рыя ста сун кі. Хлоп цы і дзяў ча ты 

рас ка за лі, з які мі іні цы я ты ва мі 

ідуць у пар ла мент. І што вель мі 

важ на, кож ны ад зна чыў, што на 

пер шым мес цы — лю дзі, — па-

ве да міў па вы ні ках ма ла дзёж на га

ква тэр ні ка пер шы сак ра тар Цэнт-

раль на га ка мі тэ та Бе ла рус ка га 

рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла-

дзі Дзміт рый ВА РА НЮК.

Па вы ні ках элек та раль най 

кам па ніі — 2019 БРСМ раз ліч вае 

на ства рэн не ў пар ла мен це ма-

ла дзёж най гру пы. На дэ пу тац кія 

ман да ты ў Па ла це прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду сё ма га склі-

кан ня прэ тэн ду юць дзе сяць чле наў 

Са ю за мо ла дзі. Яны бы лі вы лу ча-

ны кан ды да та мі, як шля хам збо ру 

под пі саў, так і пра цоў ны мі ка лек-

ты ва мі, па лі тыч ны мі пар ты я мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сён ня Бе ла рус кі рэс пуб лі-

кан скі са юз мо ла дзі пра вя дзе 

ў рэ гі ё нах кра і ны і ў Мін ску 

больш за сто ма ла дзёж ных 

пі ке таў, скі ра ва ных на па вы-

шэн не элек та раль най ак тыў-

нас ці вы бар шчы каў пад час 

вы ба раў дэ пу та таў 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.

Ма ла дзёж ная кам па нія БРСМ, 

якая стар та ва ла 26 каст рыч ні ка, 

за клі ка на сты му ля ваць ці ка васць 

бе ла ру саў да ад ной з га лоў ных гра-

мад ска-па лі тыч ных па дзей го да.

Ма ла дзёж ныя пі ке ты бу дуць 

пра во дзіц ца да 16 ліс та па да 

ўключ на па су бо тах. Кож ны пі-

кет — гэ та но вая пры кмет ная і 

крэ а тыў ная пля цоў ка, на якой ак-

ты віс ты ар га ні за цыі бу дуць агі та-

ваць зем ля коў вы ка наць 17 ліс та-

па да свой гра ма дзян скі аба вя зак. 

У Цэнт раль ным ка мі тэ це БРСМ 

пад крэс лі лі, што ма ла дзёж ныя 

пі ке ты не ма юць да чы нен ня да пе-

рад вы бар най агі та цый най гон кі.

Акра мя та го, на бу ду чым 

тыд ні БРСМ пра вя дзе больш 

за 120 элек та раль ных ме ра пры-

ем стваў для мо ла дзі: ад кры тыя 

дыя ло гі «Бе ла русь і Я», дзе ла выя 

гуль ні «Аз бу ка гра ма дзя ні на», 

«Пра ва вы ла бі рынт», шко лы ма-

ла до га вы бар шчы ка, ак цыі «Мой 

ідэа льны дэ пу тат», вік та ры ны «Бу-

ду чы вы бар шчык» і ін шыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кан ды дац кі ін тэн сіў у фар ма це 
ма ла дзёж на га ква тэр ні ка

Мо ладзь 
у пад трым ку вы ба раў


