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На дум ку стар шы ні 

Цэнт раль най 

ка мі сіі Бе ла ру сі па 

вы ба рах і пра вя дзен ні 

рэс пуб лі кан скіх 

рэ фе рэн ду маў Лі дзіі 

ЯР МО ШЫ НАЙ, вы ба ры 

прай шлі ў пры ўзня тай 

ат мас фе ры, да стой на 

і з яр кі мі вы ступ лен ня мі.

«Яны не прос та ад бы лі ся ў 
дзень дзяр жаў на га свя та, а тра ды-
цый на су пра ва джа юц ца свя точ-
ны мі ме ра пры ем ства мі кштал ту 
кан цэр таў, у пэў ным пла не з'яў-
ля юц ца па фас ны мі — у доб рым 
сэн се гэ та га сло ва», — ска за ла 
кі раў нік ЦВК жур на ліс там пе рад 
па ся джэн нем.

Лі дзія Яр мо шы на, якая пры-
сут ні ча ла на вы ба рах у Ма гі лё-
ве, цал кам за да во ле на пра цэ сам 
га ла са ван ня. Па вод гу ках чле наў 
ЦВК, якія пры сут ні ча лі ва ўсіх аб-
лас цях і Мін ску, у ін шых рэ гі ё нах 
вы ба ры прай шлі ана ла гіч на.

Чвэрць но ва га Са ве та Рэс пуб-
лі кі скла лі жан чы ны, адзі нац цаць 
чле наў пра цяг нуць ра бо ту з дзей-
на га склі кан ня, адзін вы бра ны 
член сён ня з'яў ля ец ца дэ пу та там 
Па ла ты прад стаў ні коў. Яшчэ во-
сем чле наў верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та мае пра ва 
на зна чыць кі раў нік дзяр жа вы.

У па ся джэн нях дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў ба за ва га ўзроў ню 
ў аб лас цях і па ся джэн ні дэ пу та-
таў Мінск ага га рад ско га Са ве та 
ўдзель ні ча ла знач на больш за 
па ло ву агуль най коль кас ці дэ пу-
та таў, вы бра ных у ад па вед ныя 
Са ве ты. Ад кож на га мяс цо ва га 
Са ве та ба за ва га ўзроў ню на па-
ся джэн нях пры сут ні ча ла больш за 
чвэрць дэ пу та таў.

Та кім чы нам, усе не аб ход ныя 
па тра ба ван ні пры пра вя дзен ні 
па ся джэн няў вы тры ма ны, да ку-
мен ты ў Цэнт рвы бар кам па сту пі-
лі свое ча со ва. Асаб лі вых мер ка-
ван няў чле наў пад лі ко вых ка мі сій 
і за яў ін шых асоб аб па ру шэн нях 
па тра ба ван няў Вы бар ча га ко дэк-
са пад час га ла са ван ня і пад лі ку 
га ла соў ка мі сія не атры ма ла. Гэ та 
ад зна чы ла сак ра тар Цэнт рвы-
бар ка ма Але на ДМУ ХАЙ ЛА.

«Усе кан ды да ты ў чле ны Са ве-
та Рэс пуб лі кі ад аб лас цей і Мін ска 
атры ма лі вя лі кую пад трым ку сва-
іх дэ пу та таў. У ся рэд нім ад 90 да 

У Мін скай га рад ской ра ту шы 
ад бы ло ся па ся джэн не 

Мінск ага га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў па вы ба рах чле наў 
Са ве та Рэс пуб лі кі. Пе рад 
га ла са ван нем усе во сем 
кан ды да таў агу чы лі свае 
пра гра мы.

Са вет Рэс пуб лі кі, як вя до ма, 
з'яў ля ец ца па ла тай тэ ры та ры-
яль на га прад стаў ніц тва, а яго 
асноў ная функ цыя — за ка нат вор-
часць. На яў насць у но вым скла дзе 
верх няй па ла ты ква лі фі ка ва ных 
юрыс таў са шмат га до вым і ба га-
тым до све дам ра бо ты ў роз ных 
га лі нах пра ва — за лог пос пе ху 
яго дзей нас ці. Та му паў тор нае 
вы бран не стар шы ні Бе ла рус кай 
рэс пуб лі кан скай ка ле гіі ад ва ка таў 
Вік та ра ЧАЙ ЧЫ ЦА ўяў ля ец ца ла-
гіч ным. Ён, да рэ чы, у па пя рэд нім 
склі кан ні Са ве та Рэс пуб лі кі пра-
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