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Пы тан ні за кра на лі ся 
роз ныя: тра ды цый на 
шмат зва ро таў бы ло 
па доб ра ўпа рад ка ван ні 
га рад скіх ву ліц, па га зі-
фі ка цыі сель скіх на се-
ле ных пунк таў, бу даў-
ніц тве і пры ва ты за цыі 
жыл ля. Трап ля лі ся зван-
кі на ват па аса біс та-ся-
мей ных пы тан нях.

Не каль кі тэ ле фон ных аба не н-
таў з аб лас но га цэнт ра ўзды ма лі 
па доб ныя праб ле мы: па ву лі цы 
цяж ка ха дзіць з-за без да рож жа, 
з-за ад сут нас ці тра ту а раў, з-за 
пра цяг лых ра мон таў. У пры ват-
нас ці, Іры на Бра шчук, якая жы-
ве ў до ме па ву лі цы Школь най, 
рас каз ва ла, што во сен ню ў іх 
пра вя лі ка на лі за цыю, па пя рэд-
не зняў шы ас фальт, ды так і па-
кі ну лі рас ка па ную ву лі цу. Ця пер 
там прай сці амаль не маг чы ма, 
нель га нар маль на абуц ца. І, га-
лоў нае, кан ца гэ та му не ві даць.

Ад ра зу за гэ тым зва ро там па-
сту піў зва нок з ву лі цы Шэ рай, дзе 
жы хар ка ад на го з да моў скар дзі-
ла ся на па доб ныя ня зруч нас ці. 
Па вод ле яе слоў, ву лі ца не толь кі 
раз бі тая, але і вуз кая. А на за ез-
дзе не ка то рыя ня доб ра сум лен-
ныя ўла даль ні кі аў та транс пар ту 
па кі да юць свае ма шы ны. У вы-
ні ку ноч чу, бы вае, на ват «хут кая 
да па мо га» не мо жа за ехаць па 
вы клі ку. Жан чы на пра па ноў ва-
ла па ста віць за ба рон ны знак для 
ма шын на ўез дзе ў іх ма лень кую 
ву лі цу.

Мі ка лай Дзям чук з Пін ска 
скар дзіў ся на тое, што ў свой час 
не да бу да ва лі ра ней за пла на ва-
ную сту дэнц кую вёс ку ў Пін ску. 
Ін жы нер ныя сет кі пра кла дзе ны, 
а на да лей шае, як па тлу ма чы лі 
за яў ні ку ў гар вы кан ка ме, гро-
шай не ха пі ла. І жыль цы блі жэй-

шых да моў ка то ры год цер пяць 
раз ру ху ў пла не доб ра ўпа рад ка-
ван ня. Ва ўсіх вы пад ках кі раў ні кі 
гар вы кан ка маў атры ма лі ўка зан-
не вы ву чыць за явы з вы ез дам 
на мес ца і даць вы чар паль ныя 
ад ка зы гра ма дзя нам.

Па ін шых зва ро тах да ру чэн не 
атры ма лі кі раў ні кі пад раз дзя лен няў 
жыл лё ва-ка му наль най служ бы.

А вось на прось бы аб га зі фі-
ка цыі на се ле на га пунк та лю дзям 
тлу ма чы лі: пы тан не бу дзе вы ву-
чац ца, але без уся ля кай га ран тыі 
на яго вы ра шэн не ў блі жэй шы 
час. Га зі фі ка цыя — спра ва над-
звы чай да ра гая. У пер шую чар гу 
сет кі пад вод зяц ца да аг ра га рад-
коў і вя лі кіх на се ле ных пунк таў. 
Пры гэ тым, гу бер на тар ука заў на 
не да пу шчаль насць та кой прак-
ты кі, прык лад якой пры во дзі ла 
за яў ні ца з вёс кі Шпі та лі. З жы ха-
роў іх вёс кі, як і жы ха роў су сед-
няй, са бра лі гро шы на пра ект на-
каш та рыс ную да ку мен та цыю. А 
ця пер аб' яві лі, што ў су се дзяў газ 
бу дзе, а ім гро шы вер нуць.

Не ча ка нае пы тан не па сту пі-
ла з Ма ла рыц ка га ра ё на. Ла-
ба рант ка СВК «Арэ ха ва» скар-
дзі ла ся, што ўжо ча ты ры га ды 
жы ве ў так зва ным прэ зі дэнц кім 

до ме, які яна атры ма ла ад гас-
па дар кі, але не мае рэ гіст ра цыі 
па мес цы жы хар ства. Сель гас-
прад пры ем ства, па вод ле яе 
слоў, тлу ма чыць за трым ку не-
да хо пам срод каў на да ку мен ты 
аб увя дзен ні ў строй да моў, у 
якіх даў но жы вуць лю дзі. Вя до-
ма, без рэ гіст ра цыі жыць мож-
на, але ча сам уз ні ка юць праб-
ле мы... Ма ла рыц кі рай вы кан кам 
атры маў ука зан не па ско рыць 
вы ра шэн не пы тан ня.

Ад на з за яў ніц ра зам з асноў-
най праб ле май агу чы ла яшчэ ад-
ну: у іх вёс цы за ста ло ся тры ка ро-
вы, а па шы ім ні хто не вы дзя ляе. 
Та кі ма лы аса біс ты ста так не бя-
рэц ца да ўва гі мяс цо вай ула дай. 
Ад каз ныя асо бы атры ма лі да ру-
чэн не вы ра шыць і гэ ту, зда ец ца, 
дроб ную, але важ ную для лю дзей 
праб ле му.

Не каль кі зва ро таў на «пра-
мую лі нію» да ты чы лі раз віц ця 
фіз куль ту ры і спор ту. Так, ма ці 
юна га бей сба ліс та Іры на Кіч ко 
вы каз ва ла асця ро гу, што з-за 
не да хо пу срод каў дзе ці да лей 
не змо гуць зай мац ца гэ тым лю-
бі мым ві дам спор ту. Яе за пэў ні-
лі, што бей сбол у Брэс це ні хто 
згорт ваць не збі ра ец ца, а на чут-
кі не вар та звяр таць ува гу.

Слуш ную, па вод ле за ўва гі гу-
бер на та ра, пра па но ву вы ка заў 
Алег Са пеш ка, які жы ве ў ра ё не 
бу доў лі мік ра ра ё на Вуль ка-3. Уз-
вя дзен не шко лы, якая зна чыц ца 
ў ге не раль ным пла не за бу до вы 
го ра да, па куль не рас па ча та і ў 
най блі жэй шы час не пла ну ец ца, а 
пляц пад шко лу пра стой вае. Алег 
Юр' е віч пра па на ваў аб ста ля ваць 
там ча со вую спар тыў ную пля цоў ку 
з мі ні-ста ды ё нам, бе га вы мі да рож-
ка мі і ін шы мі спар тыў ны мі пры ста-
са ван ня мі, каб ве ча ра мі да рос лыя 
і дзе ці маг лі па трэ ні ра вац ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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ПРА СПОРТ, ЯМЫ НА ВУ ЛІ ЦЫ 
ДЫ ПА ШУ ДЛЯ ТРОХ КА РОЎ
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ШЭ РАЯ СФЕ РА: СА ЦЫ Я ЛО ГІЯ 
ЦІ ПА ЛІТ ТЭХ НА ЛО ГІЯ?

На жаль, не заўж ды гэт кая ак ты-
ві за цыя спры яе раз віц цю па лі тыч най 
куль ту ры на шай кра і ны, па вы шэн ню 
эфек тыў нас ці функ цы я на ван ня гра мад-
скіх ін сты ту таў ды ства рэн ню пра ві лаў 
доб ра сум лен най кан ку рэн цыі. Вель мі 
час та ўдзель ні кі па лі тыч на га пра цэ су, 
у тым лі ку тыя, што ма юць рэ гіст ра цыю 
па-за ме жа мі на шай кра і ны, «укід ва-
юць» у бе ла рус кую ін фар ма цый ную 
пра сто ру до сыць су мніў ную ін фар ма-
цыю дзе ля ўлас на га пі я ру, ачар нен ня 
кан ку рэн таў або з яў на пра ва ка цый-
ны мі мэ та мі ў ін та рэ сах кан ку рэн таў 
бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ад ной з тра ды цый ных шэ рых сфер 
ай чын на га па лі тыч на га пра цэ су з'яў-
ля юц ца так зва ныя «не за леж ныя са-
цы я ла гіч ныя да сле да ван ні», што вы ка-
рыс тоў ва юц ца роз ны мі сі ла мі з мэ та мі 
дэз ын фар ма цыі на сель ніц тва і ма ні пу-
ля цыі гра мад скай дум кай. Укід ва ю чы 
праз па пу ляр ныя ін тэр нэт-рэ сур сы тыя 
ці ін шыя «звест кі», «рэй тын гі» аль бо 
«вы ні кі апы тан няў», па літ тэх но ла гі жа-
да юць на кі роў ваць гра мад скую дум ку 
ў па трэб нае для ся бе рэ чы шча, ства-
ра ю чы ў ша ра го вых гра ма дзян штуч-
ную ілю зію ўсе агуль на га ўхва лен ня або 
асу джэн ня та го ці ін ша га гра мад ска га 
лі да ра, дзяр жаў на га служ боў ца ці не па-
срэд на кро каў ура ду ў знеш няй аль бо 
ўнут ра най па лі ты цы.

ШТО КА ЖА ЗА КОН?
Трэ ба ад зна чыць, што сфе ра са цы-

я ло гіі, як га лі на, не па срэд на звя за ная 
з на цы я наль най бяс пе кай кра і ны, пад-
ра бяз на рэг ла мен ту ец ца і рэ гу лю ец ца 
ай чын ным за ка на даў ствам. Згод на з 
Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 31 мая 
2002 го да № 707, усе струк ту ры, за ці-
каў ле ныя ў пра вя дзен ні са цы я ла гіч ных 
апы тан няў, што да ты чац ца са цы яль на-
па лі тыч най сі ту а цыі, му сяць пра хо дзіць 
ад па вед ную акрэ ды та цыю ў Ка мі сіі па 
апы тан нях гра мад скай дум кі пры На цы-
я наль най ака дэ міі на вук. Та кім чы нам, 
дзей насць ар га ні за цый, што не ма юць 
та кой акрэ ды та цыі, з'яў ля ец ца не за кон-
най, а ў чэр ве ні 2012 го да Па ла та прад-
стаў ні коў пры ня ла ад па вед ныя па праў кі 
ў Ад мі ніст ра цый ны ко дэкс, да поў ніў шы 
яго ар ты ку лам, што пра ду гледж вае ад-
каз насць у вы гля дзе штра фу для фі-
зіч ных і юры дыч ных асоб, якія ажыц-
цяў ля юць да сле да ван ні і пуб лі ка цыю 
вы ні каў апы тан няў гра мад скай дум кі 
без не аб ход най акрэ ды та цыі.

Зра зу ме ла, што та кія за ха ды бы лі 
вы клі ка ны перш за ўсё не аб ход нас цю 
дзяр жаў на га кант ро лю та кой важ най 
дзей нас ці, як са цы я ла гіч ныя да сле да-
ван ні, што, без умоў на, па тра буе ад па-
вед най ква лі фі ка цыі і пра фе сі я на ліз му 
ад вы ка наў цаў і ар га ні за та раў са цы я ла-
гіч ных цэнт раў. У та кіх умо вах дзяр жаў-
ны эк за мен на ад па вед насць улас ных 
маг чы мас цяў за яў ле най сфе ры дзей-
нас ці вы тры ма лі толь кі са праў ды моц-

ныя струк ту ры, што ва ло да юць яс ны мі 
кры ні ца мі фі нан са ван ня і ма юць ква лі-
фі ка ва ны штат су пра цоў ні каў. На прык-
лад, па доб ным чы нам бы лі акрэ ды та-
ва ны Ін сты тут са цы я ло гіі НАН, Цэнтр 
са цы я ла гіч ных і па лі тыч ных да сле да-
ван няў БДУ, Ін фар ма цый на-ана лі тыч-
ны цэнтр пры Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 
а так са ма шэ раг пры ват ных уста ноў з 
не дзяр жаў ным фі нан са ван нем.

ХТО НЕ ПРАЙ ШОЎ 
ТЭСТ НА «ЧЫС ТЫЯ РУ КІ»?

Ін шыя ар га ні за цыі вы му ша ны бы лі 
пры пы ніць ле галь ную дзей насць і, ду-
ма ец ца, што праб ле ма бы ла не столь-
кі ў тым, што не стае пад рых та ва ных 
са цы ё ла гаў (ад па вед ныя ка фед ры бе-
ла рус кіх ВНУ вы пус ка юць да стат ко ва 
спе цы я ліс таў), коль кі ў тым, што згод на 
з Па ста но вай Саў мі на, «юры дыч ная 
асо ба, што пра во дзіць апы тан ні, му-
сіць па даць пісь мо вую ін фар ма цыю 
пра за каз чы каў і кры ні цы фі нан са-
ван ня да сле да ван ня».

Ме на ві та гэ тае па тра ба ван не чыс-
тай бух гал тэ рыі, а так са ма аб на ро-
да ван ня ін фар ма цыі пра за каз чы каў 
зму сі ла шэ раг са цы я ла гіч ных «ла ба-
ра то рый» і «ін сты ту таў» па кі нуць ме жы 
пра ва во га по ля і раз гар нуць ін фар ма-
цый ную кам па нію аб тым, што «ў Бе-
ла ру сі за ба ра ня юць са цы я ло гію». Ві да-
воч на, што ін фар ма цыя аб за каз чы ках 
і срод ках фі нан са ван ня (асаб лі ва ка лі 
гэ та за меж ныя струк ту ры і за меж ныя 
гро шы) пэў ным чы нам паў плы ва ла б на 
да вер на сель ніц тва да роз ных са цы я ла-
гіч ных звес так і моц на зні зі ла б эфект 
«да сле да ван няў» як тэх на ло гіі ма ні пу-
ля цыі гра мад скай дум кай. Та му ар га-
ні за та ра мі і спон са ра мі «не за леж ных 
цэнт раў» бы ло зной дзе на якас нае, на іх 
дум ку, вый сце: абы хо дзя чы бе ла рус кае 
за ка на даў ства, не ка то рыя са цы я ла гіч-

ныя ар га ні за цыі бы лі за рэ гіст ра ва ны 
за мя жой і ні бы та ад туль пра вод зяць 
сваю дзей насць па вы ву чэн ні гра мад-
скіх пра цэ саў на Бе ла ру сі ў «пад поль-
ных умо вах».

ЦІ ВАР ТЫЯ ДА ВЕ РУ ЗА МЕЖ НЫЯ 
«НЕ ЗА ЛЕЖ НЫЯ ІН СТЫ ТУ ТЫ»?

Сімп та ма тыч на, што пуб лі ка цыя 
вы ні каў «пад поль ных да сле да ван няў» 
аб зні жэн ні/па вы шэн ні рэй тын гаў бе-
ла рус кіх па лі ты каў, стаў лен ні жы ха роў 
рэс пуб лі кі да знеш не па лі тыч ных іні цы-
я тыў кі раў ніц тва і дзе ян няў гла баль ных 
геа па лі тыч ных гуль цоў дзіў ным чы нам 
су па дае са зме на мі са цы яль на-эка на-
міч на га ста но ві шча ў кра і не, па чат кам 
вы бар чых кам па ній, знач ны мі па дзея мі 
між на род най па лі ты кі. За ста ец ца толь-
кі зайз дрос ціць та му, на коль кі апе ра-
тыў на пра цуе «сет ка апы тан ня» гэ тых 
«не за леж ных ін сты ту таў» і на коль кі 
якас на сфар мі ра ва на так зва ная «рэ-
прэ зен та тыў ная вы бар ка», што да зва-
ляе аха піць да сле да ван нем усе слаі 
на сель ніц тва.

Між тым аў та ры тэт ная ў са цы я ла гіч-
ных на ву ко вых ко лах асо ба, ды рэк тар 
ІАЦ пры Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Аляк-
сей Дзер бін, лі чыць, што «пра вя дзен не 
рэс пуб лі кан ска га апы тан ня — вель мі 
скла да ны пра цэс, які па тра буе вя лі кай 
коль кас ці ін тэр в'ю е раў па ўсёй кра і не, 
а зна чыць, ар га ні за ваць яго з-за мя жы 
прак тыч на не маг чы ма».

Та кая сі ту а цыя ў су куп нас ці з тым 
фак там, што з 2012 го да ад па вед ны 
ар ты кул КА АП аб ад каз нас ці за пра-
вя дзен не са цы я ла гіч ных апы тан няў 
без ад па вед най акрэ ды та цыі амаль не 
пры мя няў ся, пры му шае су мня вац ца не 
толь кі ў дак лад нас ці вы ні каў і якас ці 
да сле да ван няў, а агу лам у тым, што іх 
пра вя дзен не на тэ ры то рыі на шай кра і-
ны мае мес ца быць.

Вы гля дае дзіў на, што ў до сыць спа-
кой най і за ко на па слух мя най Бе ла ру сі, 
дзе эфек тыў на пра цуе пра ва ахоў ны 
апа рат, не за рэ гіст ра ва ны мі за меж ны-
мі ар га ні за цы я мі ў па ру шэн не дзей на га 
за ка на даў ства сіс тэ ма тыч на пра вод-
зяц ца ма са выя апы тан ні гра ма дзян 
па роз ных ас пек тах са цы яль на-па лі-
тыч най праб ле ма ты кі. Гэ та яшчэ пры 
ўсім тым, што, акра мя люд ской ма сы, 
па трэб на ад па вед ная інф ра струк ту ра: 
спе цы я лі за ва нае па мяш кан не, апа ра-
ту ра ві дэа гу ка за пі су і г.д.

Ду ма ец ца, што звест кі тых «апы-
тан няў» ма лю юц ца прос та на ка лен цы 
ў офі сах за меж ных фон даў ці ў рэ ста-
ра цы ях су сед ніх ста ліц, а ў ін фар ма-
цый ную пра сто ру на ша га гра мад ства 
трап ля юць у якас ці аб са лют на асэн са-
ва най «дэ зы» з за га дзя пра ду ма ны мі 
мэ та мі дэ ста бі лі за цыі ўнут ры па лі тыч-
на га ста но ві шча, пад ры ву між на род-
на га да ве ру, рас паў сю джан ня інт рыг і 
плё так ся род су пра цоў ні каў дзяр жаў-
на га апа ра ту.

ЯК ЗА ХА ВАЦЬ СВЯ ДО МАСЦЬ?
Зболь ша га апа лі тыч нае бе ла рус-

кае гра мад ства доў гі час абе ра га ла-
ся дзяр жа вай ад уз дзе ян ня па доб ных 
«чор ных» па літ тэх на ло гій, але з раз-
віц цём ін тэр нэ ту рас паў сю джан не дэ-
струк тыў най ін фар ма цыі ста ла больш 
маг чы мым. На іў на му ў пы тан нях па лі-
ты кі звы чай на му гра ма дзя ні ну трэ ба 
на ву чыц ца вы бі раць ад па вед ны ін фар-
ма цый ны пра дукт, ні бы на спа жы вец кім 
рын ку, да вя ра ю чы толь кі тым звест кам, 
што ма юць ад па вед ныя за ко ну ад зна-
кі якас ці, інакш мож на прос та на доў га 
атру ціць хлус нёй улас ную свя до масць 
і апы нуц ца ў вы ду ма най кар ці не све ту, 
сфар мі ра ва най пра фе сій ны мі па лі тыч-
ны мі ма ні пу ля та ра мі.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ

�

По глядПо гляд  �� ДА СЛЕ ДА ВАЦЬ — НЕ ХЛУ СІЦЬ

У 2015 го дзе ў Бе ла ру сі ад бу дуц-
ца чар го выя прэ зі дэнц кія вы ба ры. 
Хоць яны яшчэ не стар та ва лі, шэ-
раг па лі тыч ных пар тый і гра мад-
скіх аб' яд нан няў ужо аба зна чы лі 
сваю ак тыў насць. Ідзе аб мер ка-
ван не і вы лу чэн не кан ды да тур, 
за клю ча юц ца аль ян сы, ро бяц ца 
пра гно зы.

Га лоў най інт ры гай прэ зі дэнц кіх вы-
ба раў гэ та га го да з'яў ля юц ца іх тэр мі ны. 
Якіх толь кі пра гно заў на гэ ты конт не ро-
бяць! Рас ка заць пра тое, якой бу дзе сё-
лет няя вы бар чая кам па нія, агля даль нік 
«Бе ла рус кай дум кі» па пра сіў стар шы ню 
Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 
рэ фе рэн ду маў Лі дзію Яр мо шы ну.

— На гэ ты мо мант са мая ве ра год ная 
да та прэ зі дэнц кіх вы ба раў — 15 ліс та па да 
2015-га, — ад зна чы ла Лі дзія Яр мо шы на. 
— Гэ та апош няя маг чы мая ня дзе ля для 
пра вя дзен ня вы ба раў, па коль кі ў ад па вед-
нас ці з Кан сты ту цы яй кра і ны яны па він ны 
ад быц ца не паз ней чым за два ме ся цы да 
за кан чэн ня паў на моц тваў кі раў ні ка дзяр-
жа вы (тэр мін за кан чва ец ца 21 сту дзе ня 
2016 го да). Гэ тая да та да ве дзе на Цэнт-
раль най вы бар чай ка мі сі яй да ве да ма кі-
раў ні ка дзяр жа вы і па пя рэд не адоб ра на 
ім як са мая ве ра год ная. Нам ня ма сэн су 
ства раць тут інт ры гу. Та му і па лі тыч ным 
пар ты ям, і бес пар тый ным су іс каль ні кам 
па са ды прэ зі дэн та вар та ары ен та вац ца на 
гэ ты тэр мін. Так пра сцей ім і нам.

Цал кам ін тэр в'ю кі раў ні ка Цэнт рвы-
бар ка ма чы тай це ў заўт раш нім ну ма ры 
«Звяз ды».

Вы ба ры для кра і ны

На маш таб ны фо рум, які ла дзіц ца раз 
на тры га ды, з'е ха ла ся ты ся ча дэ ле га-
таў з'ез да з усёй кра і ны, а так са ма гос-
ці і за про ша ныя — уся го ка ля 3 ты сяч 
ча ла век. Рас па чаў ся ён гра ма дзян ска-
па тры я тыч най ак цы яй «Мы па мя та ем і 
га на рым ся!», пры све ча най 70-год дзю 
Вя лі кай Пе ра мо гі. Пад час мі тын гу дэ-
ле га ты з'ез да ўскла лі вян кі і квет кі да 
ма ну мен та Пе ра мо гі, хві лі най маў чан-
ня ўша на ва лі па мяць па лег лых пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

За тым усе на кі ра ва лі ся ў кі на тэ атр «Каст-
рыч нік», дзе не толь кі па гля дзе лі мас тац кі 
фільм «Дзяр жаў ная мя жа. Фільм дзя вя ты: 
Кур' е ры стра ху», але і пры ня лі ўдзел у ад-
кры тым дыя ло гу з аў та ра мі і вя ду чы мі ак-
цё ра мі кар ці ны.

Сён ня, у дру гі дзень з'ез да, у Па ла цы Рэс-
пуб лі кі пра хо дзіць вы ста ва па тры я тыч най 
фа та гра фіі «Ра зам дом па бу ду ем», на якой 
прад стаў ле ны най больш яр кія мо ман ты з 
жыц ця ар га ні за цыі. Пад час цэнт раль на га ме-
ра пры ем ства з'ез да — ад кры та га дыя ло гу 
«Мо ладзь Бе ла ру сі: тра ды цыі і бу ду чы ня» 
— бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі пра цы ар га ні-
за цыі за тры га ды, а так са ма вы будавана 
стра тэ гія раз віц ця на блі жэй шыя не каль кі 

га доў. У час фо ру му так са ма ад бу дуц ца вы-
ба ры Цэнт раль на га ка мі тэ та (ЦК), Цэнт раль-
най кант роль най ка мі сіі (ЦКК), пас ля ча го 
бу дуць абра ны ад па вед на пер шы сак ра тар 
ЦК і стар шы ня ЦКК БРСМ.

«2015-ы год для нас асаб лі вы, гэ та Год 
мо ла дзі, год 70-год дзя Пе ра мо гі. Мы іні цы-
і ру ем раз гляд пы тан няў па раз віц ці ма ла-
дзёж на га ру ху з кан крэт ны мі пра па но ва-
мі для ўня сен ня ў ад па вед ныя пра гра мы, 
нар ма тыў на-пра ва выя ак ты», — ад зна чыў 
дру гі сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ 
Анд рэй Бе ля коў. Па вод ле яго слоў, ад ным з 
клю ча вых кі рун каў пра цы ар га ні за цыі ў 2015 
го дзе за ста нец ца гра ма дзян ска-па тры я тыч-
ная тэ ма ты ка. «На ша за да ча — дай сці да 
кож на га ве тэ ра на, да па маг чы, пад тры маць, 
вы слу хаць гіс то рыі гэ тых лю дзей. Для гэ та-
га рэа лі зу ец ца шэ раг пра ек таў: «70 га доў 
мі ру», «Ге роі Пе ра мо гі». Яшчэ ад на тэ ма 
— ма ла дзёж ныя іні цы я ты вы. Пра цяг нем 
раз ві ваць пра ект «100 ідэй для Бе ла ру сі», 
больш ак тыў на ўза е ма дзей ні чаць з на ву ко-
вай і твор чай мо лад дзю. Важ ны на пра мак — 
за ня тасць ма ла дых лю дзей. Мы пра цяг нем 
раз ві ваць рух сту дэнц кіх атра даў».

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

Па бу ду ем дом ра зам
42-і з'езд БРСМ пра хо дзіць у Мін ску ў фар ма це ад кры та га дыя ло гу 

«Мо ладзь Бе ла ру сі: тра ды цыі і бу ду чы ня»

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

З на блі жэн нем да ты прэ зі дэнц кіх вы ба раў пар-
тыі, раз на стай ныя гра мад скія ар га ні за цыі і ру хі, 
што боль шы час зна хо дзяц ца ў ста не «зі мо вай 
спяч кі», ак ты ві зу юц ца, па чы на юць пра во дзіць 
па ся джэн ні і на ра ды, ла дзяць ак цыі ды праз 
СМІ спра бу юць пры цяг нуць ува гу па тэн цый ных 
вы бар шчы каў да сва ёй дзей нас ці.

На «пра мую лі нію» да стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Ана то ля Ліса ў мінулую суботу да зва ніў ся 41 жы хар воб лас ці


