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Пе рад вы бар чая пра гра ма 

кан ды да та ад пар тыi БНФ

Мая Ра дзi ма — 

Бе ла русь!

Я, кан ды дат ад пар тыi 

БНФ, лi чу пры яры тэ там аба-

ро ну бе ла рус кiх на цы я наль-

ных iн та рэ саў: ума ца ван не 

па лi тыч най, ва ен най, эка на-

мiч най, энер ге тыч най ды iн-

фар ма цый най не за леж нас цi 

Бе ла ру сi, ад ра джэн не на шай 

мо вы, ад наў лен не дэ ма кра тыi 

i пра ва вой дзяр жа вы, пе ра ход 

да но вай эка на мiч най ма дэ лi 

для сва бо ды i даб ра бы ту бе-

ла ру саў.

Па лi ты ка ця пе раш ня га 

ўра да i чы ноў нi каў, бяз дум-

на пад тры ма ная дэ пу та та мi 

па слух мя на га пар ла мен та, 

за вя ла кра i ну ў па лi тыч ны i 

эка на мiч ны ту пiк.

БНФ мае пра гра му ўсе-

ба ко вых рэ фор маў па 

прын цы пе «Не на род для 

ўра да, а ўрад для на ро да!», 

каб бе ла ру сы жы лi год на i 

за мож на ды бы лi са праўд-

ны мi гас па да ра мi на сва ёй 

зям лi, каб на шы лю дзi не 

бы лi вы му ша ныя шу каць 

ра бо ты i леп шай до лi ў за-

меж жы.

Нi я кiх но вых збо раў i па-

дат каў! У но вым скла дзе пар-

ла мен та не мес ца тым, хто 

ра ней уво дзiў но выя па да ткi 

i збо ры, у тым лi ку га неб ны 

збор з не пра цу ю чых.

Ра зум ная пры ва ты за цыя: 

ва ўлас нас цi дзяр жа вы за ста-

нуц ца толь кi тыя прад пры ем-

ствы, што ма юць стра тэ гiч нае 

зна чэн не.

Бар' е ры для рэа лi за цыi бе-

ла ру са мi пра ва ўлас нас цi на 

зям лю па вiн ны быць зня тыя, 

а пра вы ўлас нi каў не ру хо ма-

с цi — на дзей на аба ро не ныя.

Да дзiм сва бо ду ды пад-

трым ку бiз не су, вы зва лiм яго 

ад ад мi нiст ра цый на га цiс ку, 

змен шым па да ткi.

Ды вер сi фi ку ем па стаў кi 

энер га нось бi таў для за бес пя-

чэн ня энер ге тыч най не за леж-

нас цi Бе ла ру сi.

Ство рым эка на мiч ныя сты-

му лы i ўмо вы для вяр тан ня 

бе ла ру саў, якія пра цу юць за 

мя жой.

Пры мем за кон пра «Кар ту 

су ай чын нi ка» для ўма ца ван-

ня куль тур ных, гас па дар чых i 

аду ка цый ных су вя зяў з бе ла-

ру са мi за меж жа.

Пад трым ка сям'i да па мо жа 

ска ра цiць коль касць раз во даў 

i абор таў, што нi шчаць бу ду-

чы ню на цыi.

Спы нен не ал ка га лi за цыi 

на сель нiц тва — дзяр жаў ная 

за да ча.

Аба ро на на ва коль на га ася-

род дзя: раз вiц цё ўзнаў ляль-

ных i аль тэр на тыў ных кры нiц 

энер гii, iнф ра струк ту ры для 

элект ра ма бi ляў, энер га эфек-

тыў ная вы твор часць, за кон 

пра аба ро ну жы вёл.

Бюд жэт ахо вы зда роўя 

трэ ба па вя лi чыць да еў ра-

пей скiх стан дар таў, так са ма 

раз вi ва ю чы ме дыч нае стра ха-

ван не. Лю дзям па вiн ны быць 

да ступ ныя як ай чын ныя, так i 

за меж ныя ле кi.

За мест па вы шэн ня пен-

сiй на га ўзрос ту — пе ра ход 

да на кап ляль най сiс тэ мы, 

каб пен сiй ныя ад лi чэн нi на-

за паш ва лi ся i вы плач ва лi ся 

пас ля вы ха ду на пен сiю, а 

сва я кi пен сi я не раў у вы пад ку 

iх смер цi ме лi пра ва атры маць 

у спад чы ну не да вы пла ча ную 

част ку пен сii.

Пад трым ка род най мо вы, 

аду ка цыi i куль ту ры: спы нiць 

ска ра чэн не бе ла рус ка моў-

ных школ, ства рыць сiс тэ му 

вы шэй шай аду ка цыi на бе ла-

рус кай мо ве.

Раз мер ка ван не сту дэн-

таў — вы ключ на на доб ра ах-

вот най асно ве. Ад тэр мi ноў кi 

ад вай ско вай служ бы па вiн ны 

да ваць маг чы масць мо ла дзi 

атры маць аду ка цыю.

БНФ вы сту пае за ад ме ну 

та таль най кант ракт най сiс тэ-

мы.

Мы за вяр тан не спрад веч-

ных бе ла рус кiх сiм ва лаў: гер-

ба «Па го ня» i Бе ла-Чыр во на-

Бе ла га сця га.

Дэ ма кра тыя, пра ва вая 

дзяр жа ва, па дзел га лiн ула-

ды: за ко ны па вiн ны быць вы-

шэй шыя за ўка зы i дэ крэ ты, а 

су ды — не за леж ныя ад вы ка-

наў чай ула ды i пад па рад ка ва-

ныя толь кi за ко ну.

Цэн зу ра не да пу шчаль ная: 

сва бо да сло ва па вiн на быць 

га ран та ва ная для ўсiх СМI i 

для ін тэр нэ ту, лю дзi не па вiн-

ны ся дзець у тур ме за свае 

дум кi, сло вы i пе ра ка нан нi.

Кi раў нi кi вы кан ка маў па-

вiн ны абi рац ца гра ма дзя на мi 

на сва бод ных вы ба рах.

Ба раць ба з ка руп цы яй — 

пры яры тэт: хто не краў — ся-

дзець не бу дзе, а хто скраў — 

па вiн ны быць па ка ра ны.

Вый дзем з Еў ра зiй ска-

га са ю за, якi ёсць кры нi цай 

праб лем у эка но мi цы, ска су ем 

да мо ву пра «Са юз ную дзяр-

жа ву», якая па гра жае су ве рэ-

нi тэ ту Бе ла ру сi.

Ство рым бяз вi за вы рэ жым 

з дзяр жа ва мi Еў ра са ю за.

На дзей ная мя жа з Ра сi яй 

спы нiць па ток зла чын нас цi, 

не ле галь най мiг ра цыi ды нар-

ко ты каў.

Бе ла русь му сiць вый сцi з 

Ар га нi за цыi да га во ра аб ка-

лек тыў най бяс пе цы (АДКБ), 

якая па гра жае ўцяг ван нем 

нас ва ўзбро е ныя кан флiк ты 

ў Азii. За меж ныя вай ско выя 

аб' ек ты па вiн ны быць вы да ле-

ныя з тэ ры то рыi кра i ны.

Да лу чым Бе ла русь да 

Су свет най ганд лё вай ар га-

нi за цыi (WTО), каб ад крыць 

прад пры ем ствам до ступ на 

су свет ны ры нак, а бе ла ру сам 

даць до ступ да якас ных i тан-

ных та ва раў.

З плат фор май пар тыi 

БНФ мож на азна ё мiц ца на 

сай це www.nаrоdnу.оrg

Пе рад вы бар чая пра гра ма 

кан ды да та ад пар тыi БНФ

Мая Ра дзi ма — 

Бе ла русь!

Я, кан ды дат ад пар тыi 

БНФ, лi чу пры яры тэ там аба-

ро ну бе ла рус кiх на цы я наль-

ных iн та рэ саў: ума ца ван не 

па лi тыч най, ва ен най, эка на-

мiч най, энер ге тыч най ды iн-

фар ма цый най не за леж нас цi 

Бе ла ру сi, ад ра джэн не на шай 

мо вы, ад наў лен не дэ ма кра тыi 

i пра ва вой дзяр жа вы, пе ра ход 

да но вай эка на мiч най ма дэ лi 

для сва бо ды i даб ра бы ту бе-

ла ру саў.

Па лi ты ка ця пе раш ня га 

ўра да i чы ноў нi каў, бяз дум-

на пад тры ма ная дэ пу та та мi 

па слух мя на га пар ла мен та, 

за вя ла кра i ну ў па лi тыч ны i 

эка на мiч ны ту пiк.

БНФ мае пра гра му ўсе ба-

ко вых рэ фор маў па прын-

цы пе «Не на род для ўра да, 

а ўрад для на ро да!», каб 

бе ла ру сы жы лi год на i за-

мож на ды бы лi са праўд ны мi 

гас па да ра мi на сва ёй зям лi, 

каб на шы лю дзi не бы лi вы-

му ша ныя шу каць ра бо ты i 

леп шай до лi ў за меж жы.

Нi я кiх но вых збо раў i па-

дат каў! У но вым скла дзе пар-

ла мен та не мес ца тым, хто 

ра ней уво дзiў но выя па да ткi 

i збо ры, у тым лi ку га неб ны 

збор з не пра цу ю чых.

Ра зум ная пры ва ты за цыя: 

ва ўлас нас цi дзяр жа вы за ста-

нуц ца толь кi тыя прад пры ем-

ствы, што ма юць стра тэ гiч нае 

зна чэн не.

Бар' е ры для рэа лi за цыi бе-

ла ру са мi пра ва ўлас нас цi на 

зям лю па вiн ны быць зня тыя, 

а пра вы ўлас нi каў не ру хо мас-

цi — на дзей на аба ро не ныя.

Да дзiм сва бо ду ды пад-

трым ку бiз не су, вы зва лiм яго 

ад ад мi нiст ра цый на га цiс ку, 

змен шым па да ткi.

Ды вер сi фi ку ем па стаў кi 

энер га нось бi таў для за бес пя-

чэн ня энер ге тыч най не за леж-

нас цi Бе ла ру сi.

Ство рым эка на мiч ныя сты-

му лы i ўмо вы для вяр тан ня 

бе ла ру саў, якія пра цу юць за 

мя жой.

Пры мем за кон пра «Кар ту 

су ай чын нi ка» для ўма ца ван-

ня куль тур ных, гас па дар чых i 

аду ка цый ных су вя зяў з бе ла-

ру са мi за меж жа.

Пад трым ка сям'i да па мо жа 

ска ра цiць коль касць раз во даў 

i абор таў, што нi шчаць бу ду-

чы ню на цыi.

Спы нен не ал ка га лi за цыi 

на сель нiц тва — дзяр жаў ная 

за да ча.

Аба ро на на ва коль на га ася-

род дзя: раз вiц цё ўзнаў ляль-

ных i аль тэр на тыў ных кры нiц 

энер гii, iнф ра струк ту ры для 

элект ра ма бi ляў, энер га эфек-

тыў ная вы твор часць, за кон 

пра аба ро ну жы вёл.

Бюд жэт ахо вы зда роўя 

трэ ба па вя лi чыць да еў ра-

пей скiх стан дар таў, так са ма 

раз вi ва ю чы ме дыч нае стра ха-

ван не. Лю дзям па вiн ны быць 

да ступ ныя як ай чын ныя, так i 

за меж ныя ле кi.

За мест па вы шэн ня пен-

сiй на га ўзрос ту — пе ра ход 

да на кап ляль най сiс тэ мы, 

каб пен сiй ныя ад лi чэн нi на-

за паш ва лi ся i вы плач ва лi ся 

пас ля вы ха ду на пен сiю, а 

сва я кi пен сi я не раў у вы пад ку 

iх смер цi ме лi пра ва атры маць 

у спад чы ну не да вы пла ча ную 

част ку пен сii.

Пад трым ка род най мо вы, 

аду ка цыi i куль ту ры: спы нiць 

ска ра чэн не бе ла рус ка моў-

ных школ, ства рыць сiс тэ му 

вы шэй шай аду ка цыi на бе ла-

рус кай мо ве.

Раз мер ка ван не сту дэн-

таў — вы ключ на на доб ра ах-

вот най асно ве. Ад тэр мi ноў кi 

ад вай ско вай служ бы па вiн ны 

да ваць маг чы масць мо ла дзi 

атры маць аду ка цыю.

БНФ вы сту пае за ад ме ну 

та таль най кант ракт най сiс тэ-

мы.

Мы за вяр тан не спрад веч-

ных бе ла рус кiх сiм ва лаў: гер-

ба «Па го ня» i Бе ла-Чыр во на-

Бе ла га сця га.

Дэ ма кра тыя, пра ва вая 

дзяр жа ва, па дзел га лiн ула-

ды: за ко ны па вiн ны быць вы-

шэй шыя за ўка зы i дэ крэ ты, а 

су ды — не за леж ныя ад вы ка-

наў чай ула ды i пад па рад ка ва-

ныя толь кi за ко ну.

Цэн зу ра не да пу шчаль-

ная: сва бо да сло ва па вiн на 

быць га ран та ва ная для ўсiх 

СМI i для ін тэр нэ ту, лю дзi не 

па вiн ны ся дзець у тур ме за 

свае дум кi, сло вы i пе ра ка-

нан нi.

Кi раў нi кi вы кан ка маў па-

вiн ны абi рац ца гра ма дзя на мi 

на сва бод ных вы ба рах.

Ба раць ба з ка руп цы яй — 

пры яры тэт: хто не краў — ся-

дзець не бу дзе, а хто скраў — 

па вiн ны быць па ка ра ны.

Вый дзем з Еў ра зiй ска-

га са ю за, якi ёсць кры нi цай 

праб лем у эка но мi цы, ска су ем 

да мо ву пра «Са юз ную дзяр-

жа ву», якая па гра жае су ве рэ-

нi тэ ту Бе ла ру сi.

Ство рым бяз вi за вы рэ жым 

з дзяр жа ва мi Еў ра са ю за.

На дзей ная мя жа з Ра сi яй 

спы нiць па ток зла чын нас цi, 

не ле галь най мiг ра цыi ды нар-

ко ты каў.

Бе ла русь му сiць вый сцi з 

Ар га нi за цыi да га во ра аб ка-

лек тыў най бяс пе цы (АДКБ), 

якая па гра жае ўцяг ван нем 

нас ва ўзбро е ныя кан флiк ты 

ў Азii. За меж ныя вай ско выя 

аб' ек ты па вiн ны быць вы да ле-

ныя з тэ ры то рыi кра i ны.

Да лу чым Бе ла русь да 

Су свет най ганд лё вай ар га-

нi за цыi (WTO), каб ад крыць 

прад пры ем ствам до ступ на 

су свет ны ры нак, а бе ла ру сам 

даць до ступ да якас ных i тан-

ных та ва раў.

З плат фор май пар тыi 

БНФ мож на азна ё мiц ца на 

сай це www.narodny.org

Я, Аст роў скi Ва сiль Ула-

дзi мi ра вiч, кан ды дат ад пар-

тыi БНФ па 102 За ход няй 

акру зе, на мес нiк стар шы нi 

Бе ла рус ка га та ва рыст ва аба-

ро ны спа жыў цоў, стар шы ня 

Мiн скай аб лас ной ар га нi за-

цыi аба ро ны спа жыў цоў, бя-

ру ўдзел у вы бар чай кам па нii 

дзе ля рэа лi за цыi пра гра мы 

на шай пар тыi, з якой вы мо жа-

це азна ё мiц ца на пар тый най 

ста рон цы http://narodny.org/ 

Ра зам з тым, сва i мi ўлас ны мi 

пры яры тэ та мi я лi чу: удас ка-

на лен не ме ха нiз ма аба ро ны 

пра воў спа жыў цоў, пад трым-

ку ма ло га i ся рэд ня га бiз не су, 

ба раць бу з усе ўлад дзем чы-

ноў нiц тва, ад стой ван не пер-

шын ства iн та рэ саў ча ла ве ка 

пе рад iн та рэ са мi дзяр жа вы.

Я вы сту паю за рэ аль ную 

сва бо ду бiз не су, за пе ра гляд 

за ка на даў ства, каб вы зва лiць 

прад пры маль нi каў ад цiс ку 

дзяр жа вы. Для азда раў лен ня 

эка но мi кi кры тыч на не аб ход-

на знi жэн не па дат каў i да ступ-

насць крэ ды та ван ня.

На пра ця гу най блi жэй шых 

3—5 га доў пад атко вы ця жар 

му сiць быць па сту по ва знi жа-

ны. Агуль ная су ма ўсiх па дат-

каў не па вiн на пе ра вы шаць 

10 % усiх да хо даў.

Я за да ступ ныя крэ ды ты для 

гра ма дзян i для бiз не су. Крэ-

дыт ная стаў ка не па вiн на быць 

боль шай за 5 % га да вых.

Пра дук ты хар ча ван ня i та-

ва ры, зроб ле ныя ў Бе ла ру сi, 

му сяць пра да вац ца па цэ нах 

на 10—15 % нi жэй шых, чым 

у су се дзяў. Цэ ны на якас ныя 

ле кi, у тым лi ку iм парт ныя, 

не па вiн ны быць за вы ша ныя. 

Для пен сi я не раў 20—30 % ад 

кош ту ле каў па вiн на кам пен-

са вац ца дзяр жа вай.

Я i пар тыя БНФ за ра зум-

ную пры ва ты за цыю: у дзяр-

жаў най улас нас цi за ста нуц ца 

толь кi тыя прад пры ем ствы, 

якiя ма юць стра тэ гiч нае зна-

чэн не.

Мы вер нем рэ аль ную i аба-

ро не ную за ко нам пры ват ную 

ўлас насць на зям лю для гра-

ма дзян Бе ла ру сi. Пры ват ная 

ўлас насць му сiць быць ас но-

вай дзяр жа вы.

Я за тое, каб быў здзейс-

не ны акт гiс та рыч най спра-

вяд лi вас цi: зям ля i бу дын кi 

па вiн ны быць вер ну тыя на-

шчад кам тых, хто iмi ва ло даў 

да 1917 го да, а ў За ход няй Бе-

ла ру сi — да 1939 го да.

За мест па вы шэн ня пен-

сiй на га ўзрос ту — па вы шэн-

не пен сiй, пе ра ход да на кап-

ляль най сiс тэ мы, каб пен сiй-

ныя ад лi чэн нi на коп лi ва лi ся i 

вы плач ва лi ся пас ля вы ха ду 

на пен сiю. Род ныя пен сi я не-

раў, у вы пад ку iх смер цi, па-

вiн ны атры маць у спад чы ну 

не да атры ма ныя пен сiй ныя 

ад лi чэн нi.

Я за ад наў лен не дэ ма-

кра тыi ў кра i не i за пра ва вую 

дзяр жа ву на асно ве прын цы пу 

па дзе лу га лiн ула ды. За ко ны 

му сяць быць вы шэй за ўка-

зы i дэ крэ ты. Сва бо да сло ва 

па вiн на быць га ран та ва ная. 

Гра ма дзя не Бе ла ру сi па вiн-

ны на ўпрост абi раць кi раў нi-

коў мяс цо вых ор га наў ула ды 

на ся ле, у ра ё нах, аб лас цях i 

га ра дах.

Коль касць дзяр жаў ных 

чы ноў нi каў трэ ба знi зiць на 

75 %. Пры гэ тым нi во дзiн з 

iх не па вi нен пры хо дзiць на 

дзяр жаў ную служ бу ад ра зу 

са сту дэнц кай ла вы — па пя-

рэд не ён бу дзе аба вя за ны ад-

пра ца ваць не менш за 3 га ды 

ў пра мыс ло вас цi, сель скай 

гас па дар цы цi сфе ры па слуг. 

Каб па збег нуць ада рва нас цi 

чы ноў нi каў ад па трэб i iн та-

рэ саў звы чай ных гра ма дзян, 

тэр мiн бес пе ра пын на га зна хо-

джан ня ў дзярж апа ра це мае 

быць аб ме жа ва ны 10 га да мi.

Ба раць ба з ка руп цы яй — 

пер ша чар го вы пры яры тэт. 

Мы пра вя дзём пра вер ку ўсiх 

асоб, якiя зна хо дзi лi ся на 

дзяр жаў най служ бе з 1995 

го да i ва ло да юць жыл лё вай 

ма ё мас цю, рын ка вы кошт 

якой пе ра вы шае 500 тыс. 

руб лёў, на прад мет ле галь-

нас цi срод каў, укла дзе ных у 

гэ тае жыт ло. Бу дзе ўве дзе ная 

аба вяз ко вая што га до вая пуб-

лi ка цыя звес так пра да хо ды 

i ма ё масць усiх дзяр жаў ных 

чы ноў нi каў — ад кi раў нi ка 

сель вы кан ка ма да Прэ зi дэн-

та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Я зраб лю ўсё, каб спы нiць 

за сiл ле на бе ла рус кiм рын ку 

кант ра факт най пра дук цыi кi-

тай скай i ра сiй скай вы твор-

час цi, не бяс печ най для жыц ця 

i зда роўя на шых гра ма дзян-

спа жыў цоў. Нi адзiн та вар, 

якi пра да ец ца ў Бе ла ру сi, не 

па вi нен трап ляць у ганд лё выя 

сет кi без яго пра вер кi не за-

леж най экс пер ты зай i ўзгад-

нен ня з Бе ла рус кiм та ва рыст-

вам аба ро ны спа жыў цоў.

У сфе ры знеш няй па лi ты кi 

я за не за леж ную нейт раль ную 

Бе ла русь, якая не ўдзель нi чае 

нi ў якiх ва ен ных i па лi тыч ных 

бло ках, за бяз вi за вы рэ жым з 

дзяр жа ва мi Еў ро пы i Паў ноч-

най Аме ры кi.

Я, Ва сiль Аст роў скi, iду на 

вы ба ры з мi рам i да бром.

Бу дзем адзi ным фрон там 

зма гац ца, каб шчас лi выя i ба-

га тыя бы лi кож ная сям'я, кож-

ны гра ма дзя нiн кра i ны.

Мы зро бiм па-iн ша му!

Мы зро бiм усё лепш для 

лю дзей!

З на мi Бог! Жы ве Бе ла-

русь!

КАС ТУ СЁЎ РЫ ГОР АНД РЭ Е ВIЧ

АСТ РОЎ СКI ВА СIЛЬ УЛА ДЗI МI РА ВIЧ

НА ГЛIН МI КI ТА ВIК ТА РА ВIЧ

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

СЁМАГА СКЛІКАННЯ


