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Пра гра ма кан ды да та 

ў дэ пу та ты 

па Вас ня цоў скай 

вы бар чай акру зе № 93

Ва лян ці на Фра ло ва

«За ад каз ныя рэ фор мы 

з но вым пар ла мен там!»

Да ра гія су ай чын ні кі!

Для мя не як хрыс ці ян ска га 

дэ ма кра та важ на, каб у на шых 

сем' яў і дзя цей бы ла ўпэў не-

насць у бу ду чы ні — з еў ра-

пей скай аду ка цы яй, доб ры мі 

за роб ка мі і ра бо тай, кам форт-

ны мі і бяс печ ны мі ўмо ва мі 

жыц ця ў га ра дах, не за леж най 

Бе ла ру сі.

Сён ня ўла да ўжо не мо жа 

ства рыць на леж ныя ўмо вы 

для жыц ця ў на шай кра і не. 

Мо ладзь з'яз джае за мя жу ад 

«за ко на аб ад тэр мі ноў ках» і 

па леп шую аду ка цыю. Пар-

ла мент га то вы пад тры маць 

лю бое без ад каз нае ра шэн не 

чы ноў ні каў, та кое як «дэ крэт 

аб дар ма е дах». Паў сюль як 

гры бы рас туць шкод ныя вы-

твор час ці. У буй ных га ра дах 

хут ка за бу ду юць апош нія пар-

кі і зо ны ад па чын ку. Вы хад цы 

з на менк ла ту ры зноў ідуць у 

пар ла мент, хоць ужо 15 га доў 

яны абя ца юць нам за ро бак 

па 500 до ла раў. Бе ла ру сі па-

трэб ны па зі тыў ныя пе ра ме ны і 

ад каз ныя рэ фор мы, каб на шы 

дзе ці ме лі год ную бу ду чы ню ў 

Бе ла ру сі, а не ма ры лі з'е хаць 

за мя жу!

Фра лоў Ва лян цін Сяр ге-

е віч

Па по гля дах — хрыс ці ян скі 

дэ ма крат. Пра жы ваю ў Мін-

ску.

Пра цую ін ды ві ду аль ным 

прад пры маль ні кам.

Ра зам з цэрк ва мі мы ўжо 

да маг лі ся за ба ро ны рэ кла мы 

ма гіі і акуль тыз му, змен у па-

лі ты цы па про да жы і рэ кла ме 

ал ка го лю, а так са ма ў за ко нах 

аб ахо ве зда роўя і абор тах, су-

до вай сіс тэ ме.

Ця пер мы зма га ем ся за 

зме ны ў аду ка цыі, кам форт-

ныя і бяс печ ныя ўмо вы жыц-

ця ў Мін ску, но выя ра бо чыя 

мес цы з доб ры мі за роб ка мі 

і пен сі я мі. Не за леж насць Бе-

ла ру сі для нас з'яў ля ец ца не-

ад' ем най каш тоў нас цю, але ў 

вы ні ку дзе ян няў сён няш ня га 

кі раў ніц тва бяс пе ка, су ве-

рэ ні тэт і да лей шае раз віц цё 

кра і ны зна хо дзяц ца пад па-

гро зай.

Бе ла рус кія хрыс ці ян скія дэ-

ма кра ты су мес на з экс пер та мі 

рас пра ца ва лі пра ект ад каз ных 

рэ фор маў у эка но мі цы, аду ка-

цыі і за бу до ве га ра доў.

ЭКА НО МІ КА ВЕ ДАЎ: ін-

вес ты цыі і ра бо чыя мес цы 

з доб рым 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 зай мы 

на ад крыц цё ся мей на га біз-

не су на 10 га доў.

 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.

 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 сту пе ні 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, 

вы ра шаль ны го лас жы ха роў 

пры раз мер ка ван ні бюд жэ ту і 

пла на ван ні за бу до вы.

 Ства рэн не 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 ру, вы руб кі 

пар каў і скве раў.

Га ла суй це 17 ліс та па да за 

не за леж ную Бе ла русь, па-

зі тыў ныя пе ра ме ны ў аду ка-

цыі, но выя ра бо чыя мес цы з 

доб рым за роб кам і пен сі я мі, 

кам форт нае і бяс печ нае га-

рад ское ася род дзе.

Аба ра ні це свой вы бар — 

удзель ні чай це ў не за леж ным 

на зі ран ні! Кан так ты: 8-029-

167-34-35, bсhd.іnfо@gmаіl.

соm, httр://bсhd.іnfо

Хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя 

з'яў ля ец ца аў та ном ным ад 

царк вы па лі тыч ным ру хам, 

які вы сту пае за вы ра шэн не 

са цы яль ных і эка на міч ных 

праб лем на асно ве хрыс ці ян-

скіх прын цы паў.

Пра гра ма кан ды да та 

ў па ла ту прад стаў ні коў 

на цы я наль на га схо ду па 

ка мен на гор скай вы бар чай 

акру зе № 101 г. Мін ска

ЦЕ РАШ КО ВАЙ 

Але ны Аляк санд раў ны

Але на Це раш ко ва — ма ці 

чац вя рых дзя цей, урач-хі рург, 

член Пар тыі БНФ. Пра цуе 

ў 11-й гарадской клінічнай 

бальніцы Мін ска. Пі ша кні гі і 

вер шы для дзя цей. Шос ты год 

вы кла дае бе ла рус кую мо ву на 

кур сах «Мо ва На но ва Дзет-

кам».

1. Вяр нуць ула ду на ро ду.

Па вод ле Кан сты ту цыі РБ 

адзі най кры ні цай ула ды з'яў ля-

ец ца на род. Гэ та зна чыць, што 

ме на ві та на род — праз абра-

ных прад стаў ні коў, а так са ма 

не па срэд на, праз рэ фе рэн дум 

і ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра-

ван ня — вы зна чае знеш нюю, 

унут ра ную, эка на міч ную па лі-

ты ку дзяр жа вы, рэ гі ё на, го ра-

да, ра ё на. Чы ноў ні кі — толь кі 

част ка ме ха ніз ма, іх вы лу ча-

юць, абі ра юць і ад клі ка юць 

лю дзі, чы ноў ні кі тры ма юць 

ад каз пе рад за ко нам і пе рад 

вы бар шчы ка мі. Не аб ход на 

на ла дзіць рэ аль ную ра бо ту 

дэ ма кра тыч ных ме ха ніз маў, 

ска са ваць штуч ныя пе ра шко-

ды, уве дзе ныя ў Вы бар чы ко-

дэкс на су пе рак Кан сты ту цыі, 

ло гі цы і зда ро ва му сэн су.

2. Спы ніць бу даў ніц тва 

АЭС.

33 га ды та му вы бух ну ла 

ЧА ЭС. Та га час ныя ўла ды ха-

ва лі праў ду пра ка та стро фу 

і яе на ступ ствы. Сён няш нія 

ро бяць тое са мае. Ад сут ні-

чае гра мад скі кант роль, ня ма 

дыя ло гу ўла ды з гра мад ствам. 

Да апош ня га бу дуць ха ваць і 

чар го вую ка та стро фу, ра ту-

ю чы най перш ся бе, а не нас 

з ва мі. Не аб ход на га лос ная, 

не за леж ная, кам пе тэнт ная 

экс пер ты за, уба чым яе вы ні-

кі — пры мем ра шэн не ра зам.

3. На леж ны ўзро вень жыц-

ця.

Бе ла ру сы вар тыя за мож на-

га жыц ця. Шлях да гэ та га — не 

са цы яль ныя пад ач кі, а эка на-

міч ны рост. Зняць кра і ну з 

руч но га кі ра ван ня, бо за ко ны 

рын ку, як і за ко ны пры ро ды, 

не маг чы ма ад мя ніць дэ крэ-

там. Пе ра даць пра фе сій ныя 

ра шэн ні ад вер ты каль шчы каў 

кам пе тэнт ным пра фе сі я на лам, 

ад чы ноў ні каў — лю дзям. Пра-

цоў ныя да мо вы і кант рак ты — 

сро дак аба ро ны пра цоў ных, а 

не ін стру мент ціс ку. Пра фе сій-

ныя са ю зы — не кан то ры па 

за куп цы цу ке рак і ва за чак, а 

эфек тыў ны ін стру мент пра ва-

аба ро ны.

4. Ад ра джэн не на цы я наль-

най куль ту ры і аду ка цыі.

Вяр тан не бе ла рус ка моў най 

аду ка цыі. Ар га ні за цыя бе ла-

рус кіх па ра ле ляў у шко лах, 

груп у сад ках на ўзроў ні дзяр-

жаў най пра па но вы. Гэ та вы-

клю чыць сі ту а цыі, ка лі баць кі 

хо чуць на ву чаць дзі ця па-бе-

ла рус ку по бач з до мам, але 

не мо гуць рэа лі за ваць сваё 

пра ва праз ад мі ніст ра цый ныя 

пе ра шко ды, а так са ма сі ту а-

цыі, ка лі ства ра ец ца клас пад 

ад но дзі ця, што са праў ды кла-

дзец ца на шко лу да дат ко вай 

на груз кай, і ва ўмо вах раз мер-

ка ван ня фі нан саў ад па вед на 

коль кас ці вуч няў ста віць шко-

лу ў за ве да ма прой грыш нае 

ста но ві шча. Сі ту а цыя вы раў-

ня ец ца, ка лі вы бар, ву чыць 

дзі ця па-рус ку ці па-бе ла рус ку, 

баць кі змо гуць ра біць у ме жах 

ад ной на ву чаль най уста но вы 

шля хам прос та га па зна чэн ня 

ў за яве і іх вы бар пе ра ста не 

быць па зна кай ла яль нас ці 

дзяр жа ве.

Пад трым ка на цы я наль най 

аду ка цыі па ка жа, што дзяр-

жа ва за ці каў ле ная ў раз віц ці 

на цы я наль най куль ту ры. Праз 

па вы шэн не моў най кам пе тэн-

цыі ўзрас це за па тра ба ва насць 

на цы я наль на га куль тур на га 

пра дук ту, яго якасць і кан ку-

рэн та здоль насць.

5. Да ступ насць ме ды цы-

ны.

Да ступ насць не азна чае 

бяс плат насць, і на ад ва рот. 

Мно гія га то выя пла ціць за 

якас ную ме ды цы ну не па срэд-

на, але не трэ ба за бы вац ца, 

што кож ны з нас пла ціць па-

да ткі. Та му спы нім га вор ку 

пра бяс плат ную ме ды цы ну: 

яе не іс нуе. Кад ра вая па лі ты-

ка ў ахо ве зда роўя — кло пат 

дзяр жа вы. Фік тыў ныя кур сы 

пе ра пад рых тоў кі і па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі, пе ра шко ды тым, 

хто пра па нуе но выя ме та ды, 

раз вал на ву ко вых школ, ніз кія 

стан дар ты аду ка цыі, звя за ныя 

з тым, што «плат ных» сту-

дэн таў ня вы гад на ад лі чыць, 

на ват ка лі яны не імк нуц ца 

ава ло даць пра фе сі яй на на-

леж ным уз роў ні. Ме ды цы на 

тра ціць рэшт кі па тэн цы я лу, і 

да ступ насць ме ды цын скай да-

па мо гі — гэ та фар маль насць, 

не пад ма ца ва ная эфек тыў нас-

цю. Без зме ны дзяр жаў най па-

лі ты кі ўсё бу дзе па гар шац ца.

Вы ду ма е це: хто да зво ліць 

та кія пе ра ме ны? Чы тай це 

пункт пер шы. Мы — на род, 

вы ра шаць нам. Ка лі ма шы на 

за груз ла ў яме, мож на бяс кон-

ца ся дзець у ёй і выць. А мож-

на са брац ца ра зам — і вы цяг-

нуць. Так пе ра мо жам!

Дэ та лё ва азна ё міц ца з пра-

грам ны мі да ку мен та мі Пар тыі 

БНФ і гра ма дзян скай кам па ніі 

«Еў ра пей ская Бе ла русь» мож-

на на сай тах httр://nаrоdnу.оrg/ 

і httр://еurореаnbеlаrus.оrg/

Пра гра ма кан ды да та 

ў дэ пу та ты па Пуш кін скай 

вы бар чай акру зе № 103

КА ВАЛЬ КО ВАЙ 

Воль гі Аляк санд раў ны

«Бе ла русь 

па тра буе пе ра мен. 

Аль тэр на ты ва ёсць!»

Да ра гія бе ла ру сы!

Я ўдзель ні чаю ў гэ тай 

кам па ніі, каб па ка заць, што 

ў на шай кра і не ёсць аль тэр-

на ты ва, ёсць кам пе тэнт ныя і 

ад каз ныя лю дзі, якія ў та кіх 

скла да ных умо вах — пры ад-

сут нас ці дэ ма кра тыі — кож ны 

дзень на ма га юц ца змя няць 

кра і ну і да па ма га юць лю дзям 

вы ра шаць іх праб ле мы. І ме-

на ві та з та кой аль тэр на ты вы 

па ві нен скла дац ца са праўд ны 

пар ла мент.

Для мя не як хрыс ці ян скай 

дэ ма крат кі важ на, каб у на шых 

сем' яў і дзя цей бы ла ўпэў не-

насць у бу ду чы ні — з еў ра пей-

скай аду ка цы яй, доб ры мі за-

роб ка мі і ра бо тай, кам форт ны-

мі і бяс печ ны мі ўмо ва мі жыц ця 

ў не за леж най Бе ла ру сі.

Сён ня ўла да ўжо не мо жа 

даць лю дзям раз віц цё і на леж-

ныя за роб кі. Мо ладзь уця кае 

за мя жу ў по шу ках леп ша га 

жыц ця аль бо па якас ную аду-

ка цыю, бе ла ру сы спі ва юц ца 

з-за ад сут нас ці перс пек тыў. 

Су до вая сіс тэ ма па бу да ва ная 

на прэ зумп цыі ві на ва тас ці, а 

пра ва ахоў ная — на фаль сі фі-

ка цы ях і рэ прэ сі ях. Пры зна ча-

ныя дэ пу та ты пад трым лі ва юць 

лю бое, на ват са мае бяз глуз-

дае ра шэн не чы ноў ні каў, та кое 

як «дэ крэт аб дар ма е дах» — 

у кра і не, у якой па нуе бес пра-

цоўе, за мест пад трым кі ўла да 

пры му шае пла ціць па да ткі.

Хто та кая Воль га Ка валь-

ко ва?

Мне 35 га доў, па по гля-

дах — хрыс ці ян ская дэ ма крат-

ка, на ра дзі ла ся і жы ву ў Мін ску, 

маю юры дыч ную і эка на міч ную 

аду ка цыю, пра ца ва ла дзяр жаў-

ным слу жа чым і ў пры ват най 

бу даў ні чай сфе ры.

За апош нія не каль кі га доў 

мы ра зам з ка ман дай хрыс-

ці ян скіх дэ ма кра таў пра вя лі 

шэ раг па спя хо вых кам па ній 

па змя нен ні Кры мі наль на га 

ко дэк са, за ка на даў ства ў 

воб лас ці ме ды цы ны, аба ро ны 

жыц ця, дэ ал ка га лі за цыі на-

сель ніц тва.

Су мес на з экс пер та мі мы 

рас пра ца ва лі пра ект ад каз ных 

рэ фор маў.

СУ ДО ВАЯ І ПРА ВА АХОЎ-

НАЯ СІС ТЭ МЫ: не за леж-

насць, кам пе тэнт насць і аб'-

ек тыў насць.

 Вы бар насць, а не пры зна-

чэн не суд дзяў і раз віц цё спе-

цы я лі за цый су доў і суд дзяў.

  Не за леж насць ад ва ка-

ту ры ад вы ка наў чай ула ды: 

ад ва ка ту ра па він на мець ста-

тус са ма кі ра валь най ар га ні за-

цыі юрыс таў.

 Ін сты тут аб скардж ван ня, 

які рэ аль на пра цуе: для гэ та га 

трэ ба ства рыць сіс тэ му апе ля-

цый ных і ка са цый ных су доў.

 След ства па він на быць аб'-

ек тыў нае і ква лі фі ка ва нае, а па-

ка ран не — ад па вя даць цяж кас-

ці здзейс не на га зла чын ства.

 Прэ зумп цыя не ві на ва тас-

ці — не ча ла век па ві нен да-

каз ваць сваю не ві на ва тасць, 

а след ства яго ві ну.

 След чы ка мі тэт, суд і пра-

ку ра ту ра па він ны быць не за-

леж ныя ад но ад ад на го, каб 

кож ны з іх на сва ім эта пе са-

чыў за за кон на сцю.

 Умо вы ўтры ман ня ў тур-

мах і СІ ЗА не па він ны пры ні-

жаць ча ла ве ка.

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 

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, 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 сту пе ні аду ка цыі: 

ся рэд няй спе цы яль най і вы-

шэй шай, 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.

ЭКА НО МІ КА: ін вес ты цыі 

і доб рыя за роб кі

  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; ад кры тасць і 

ўза е ма дзе ян не з бо ку дзяр-

жа вы.

  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.

Да лу чай це ся да ма ёй ка-

ман ды, каб ра зам зма гац ца 

за не за леж ную Бе ла русь, па-

зі тыў ныя пе ра ме ны ў аду ка-

цыі, но выя ра бо чыя мес цы з 

доб рым за роб кам і за спра-

вяд лі вую су до вую сіс тэ му.

Аба ра ні це свой вы бар — 

удзель ні чай це ў не за леж ным 

на зі ран ні!

Кан такт ны тэ ле фон 8-029-

167-34-35.

ФРА ЛОЎ ВА ЛЯН ЦІН СЯР ГЕ Е ВІЧ

КА ВАЛЬ КО ВА ВОЛЬ ГА АЛЯК САНД РАЎ НА

ЦЕ РАШ КО ВА АЛЕ НА АЛЯК САНД РАЎ НА

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

СЁМАГА СКЛІКАННЯ


