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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Стра тэ гія 
раз віц ця

Сек та ру апра цоў чай 
пра мыс ло вас ці Брэст чы ны 
трэ ба ад даць асаб лі вую 
ўва гу. стар. 2

У бліжэйшы ўік-энд Грод на і Мінск 
за пра ша юць на свае дні 
го ра да.

Свя та ў ха ту!

стар. 16

«ЕЗ ДЗІ ЛІ ПА ЛЕ СЕ 
З МІ ГАЛ КА МІ...»

ТЭ МА ТЫД НЯ
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ВЫБАРЫ-2019Ва дзім ІПА ТАЎ:

Аб эва лю цыі вы бар ча га пра ва 
і перс пек ты вах элект рон на га га ла са ван ня

стар. 3

— Ва дзім Дзміт ры е віч, як на мес нік 
стар шы ні ЦВК і ад на ча со ва ды рэк тар 
НЦЗПД вы мо жа це зір нуць на вы бар чае 
за ка на даў ства з роз ных пунк таў гле джан-
ня. Як бы вы яго аца ні лі як прак тык і як 
тэ а рэ тык — з па зі цыі за ка нат вор час ці?

— Лі чу, што вы бар чае за ка на даў ства ў нас 
уяў ляе зла джа ную, вы раз на дзейс ную сіс тэ-
му. Так, най больш важ ныя пы тан ні за ма ца-
ва ны ў Кан сты ту цыі, дзе ім пры све ча на цэ лая 
гла ва. У 2000 го дзе быў пры ня ты Вы бар чы 
ко дэкс, які поў на і ўсе ба ко ва рэг ла-
мен туе ўсе ас пек ты пра вя дзен ня вы-
ба раў і рэ фе рэн ду маў.

Ра ней у Бе ла ру сі іс на ва лі асоб ныя за ко ны па кож ных 
вы ба рах, на прык лад «Аб вы ба рах Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 1994 го да, «Аб вы ба рах дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
1998 го да. Гэ та бы ло не зу сім зруч на, як для 
вы бар шчы каў, так і для вы бар ка маў. Та му быў ство ра ны 
адзі ны акт, які рэг ла мен туе пы тан ні пра вя дзен ня ўсіх 
ві даў вы ба раў, — Вы бар чы ко дэкс. 
Як ён змя ніў ся за амаль 20 га доў свай го іс на ван ня, 
ці пры жы вуц ца ў Бе ла ру сі за меж ныя элек та раль ныя 
ноу-хау на кшталт элект рон на га га ла са ван ня? На гэ тыя 
і ін шыя пы тан ні ў ін тэр в'ю ка рэс пан дэн ту Бел ТА рас ка заў 
ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства 
і пра ва вых да сле да ван няў (НЦЗПД) Ва дзім ІПА ТАЎ.

Як мяс цо выя ўла ды 
за да валь ня юць па трэ бы 
вяс коў цаў у Ра га чоў скім 
ра ё не.

Па слу гі на ко лах

стар. 15

Пад Го ме лем ад кры лі па мят ны 
знак у го нар ад мыс ло ва га 
на ву чаль на га цэнт ра.

Бай цам 
пры свя ча ец ца...

стар. 2

Як пра цуе ўчаст ко вы ін спек тар у вёс цы, 
ад куль роў на два га ды та му 
пра паў 10-га до вы Мак сім Мар ха люк

стар. 4
У ма ё ра мі лі цыі Анд рэя БОЛ БА ТА 

не са мы прос ты ўчас так. Тут 
і за па вед ні кі, і гу шча ры, і дзі кія 
ба ло ты... Ад ным сло вам, Бе ла веж ская 
пу шча. Ме на ві та ў гэ тых ля сах за блу каў 

Мак сім, яко га два га ды шу ка ла амаль 
уся кра і на. У той час Анд рэй Бол бат 
пра ца ваў ін спек та рам ДАІ 
і ў лі ку пер шых накіраваў ся 
на яго по шу кі.

У Брэсце перамудрылі 
з назвамі прыпынкаў.

МАДРа 
не Мадэра

стар. 14

?


