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У Го мель скай воб лас ці на 
17 ман да таў у Па ла ту 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 
Схо ду прэ тэн ду юць 75 ча ла век. 
У пер шы дзень да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня па вы ба рах 
дэ пу та таў на ўчаст ку № 22, 
які зна хо дзіц ца ў бу дын ку 
Го мель ска га аб лас но га До ма 
на ву чэн цаў і су пра цоў ні каў 
пра фе сій най аду ка цыі, 
усё пад рых та ва на для 
вы бар шчы каў. Га ла са ваць 
сю ды мо гуць прый сці 1368 
ча ла век — ме на ві та столь кі 
проз ві шчаў зна чыц ца ў спі сах 
участ ко вай ка мі сіі.

Перш за ўсё на мес нік стар-
шы ні вы бар чай ка мі сіі Аляк-
сандр Ва сі лен ка і сак ра тар 
На тал ля Чы жо ва пра вя ра юць 
скры ню для га ла са ван ня. Усё 
ві да воч на — яна тут праз рыс-
тая. Па ўсіх пра ві лах на ма-
іх ва чах ад бы ва ец ца пра цэс 
апя чат ван ня. Ад кры та скры-
ня бу дзе толь кі пас ля за кан-
чэн ня ча су для га ла са ван ня —
17 ліс та па да ў 20 га дзін. На ад-
ве дзе ным мес цы зна хо дзяц-
ца на гля даль ні кі за вы ба ра мі. 
Яны прад стаў ля юць гра мад-
скія аб' яд нан ні БРСМ і «Бе лая 
Русь».

Пер шы вы бар шчык на 
ўчас так з'яў ля ец ца ў 10.22. Гэ та 
спарт смен Са ша Ча шчын, які 
зай ма ец ца грэ ка-рым скай ба-

раць бой. Хло пец ву чыц ца ў Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
фі зіч най куль ту ры, а га ла са ваць 
пры ехаў па мес цы жы хар ства ў 
Го мель. Юнак сціп лы і не схіль-
ны да раз ва жан няў. Да та го ж — 
вель мі спя ша ец ца.

Тым ча сам стар шы ня ўчаст-
ко вай вы бар чай ка мі сіі ўчаст-
ка для га ла са ван ня № 22 Іры на 
КУЗЬ МІЦ КАЯ на гад вае ка ле гам 
пра мак сі маль ную ўва гу да кож-
на га вы бар шчы ка. Тут дро бя зяў 

ня ма. Кла по ціц ца на ват пра тое, 
каб ча ла ве ку, які за хо ча піць, 
пра па на ва лі га ра чы чай:

— У асноў ны дзень вы ба раў 
га ла са ван не бу дзе ад бы вац ца ў 
пра стор ным хо ле на дру гім па вер-
се бу дын ка. А па куль у асоб ным, 
вы дзе ле ным для гэ тай мэ ты па коі. 
Пан дус ка ля ўва хо да ў бу ды нак у 
нас ёсць. А вось лес ві ца на дру гі 
па верх кру тая. Та му бу дзе ар га-
ні за ва на ра бо та ва лан цё раў, якія 
аба вяз ко ва ака жуць са дзей ні чан-

не ўсім, хто не змо жа са ма стой-
на тра піць на ўчас так. Так са ма 
бу дзе ад на шы ро кая ка бі на — 
у яе ча ла век з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі змо жа за ехаць 
без праб лем і са ма стой на пра-
га ла са ваць. Для тых, хто дрэн на 
ба чыць, пад рых та ва ны спе цы-
яль ныя тра фа рэ ты. Ка лі нех та
за быў аку ля ры — не бя да. 
У кож най ка бі не ёсць лу па. Мы 
ства ра ем усе ўмо вы для та го, 
каб вы бар шчы кам бы ло зруч-
на. Чле ны ка мі сіі пры не аб ход-
нас ці тлу ма чаць вы бар шчы ку 
не аб ход ныя дзе ян ні, але ні ко лі 
не бу дуць ра іць, за ка го ад даць 
свой го лас. Вы бар ча ла ве ка па-
ві нен быць свя до мым.

Ця пер на ўчаст ку для га ла-
са ван ня, згод на з гра фі кам, 
па ста ян на дзя жу раць па два 
ча ла ве кі. На стэн дзе ін фар-
ма цыя пра кож на га з ча ты рох 
кан ды да таў у дэ пу та ты. Да-

рэ чы, гэ тая ін фар ма цыя 
бы ла на дру ка ва на ва ўсіх 
СМІ, кан ды да ты з вы бар-
шчы ка мі су стра ка лі ся на 
пі ке тах і за да ва лі ім свае 
пы тан ні.

У чар го ва га вы бар шчы-
ка пра вя ра юць да ку мен ты, 
зна хо дзяць яго проз ві шча 
ў спі се і ад да юць пад под-
піс бю ле тэнь для га ла са-
ван ня. Муж чы на за хо дзіць 
у ка бі ну, і за ўва жыць яго 
да лей шыя дзе ян ні прос та 
не маг чы ма.

— Ка лі нех та з ін ша га 
мес ца за хо ча вы ка наць 
свой гра ма дзян скі аба вя-
зак на на шым участ ку, мы 
зро бім зва нок па яго мес-
цы жы хар ства, удак лад нім 
гэ ты факт і ўня сём яго ў спіс 
вы бар шчы каў, — за ўва жае 
Іры на Аляк се еў на. — Спі сы 
вы бар шчы каў на пя рэ дад ні 
пра вя ра лі ся. Але ж бы ва-
юць вы пад кі, ка лі ча ла век 
ці проз ві шча па мя няў, ці 
пе ра ехаў на ін шае мес ца жы хар-
ства. Ка лі гэ та вы свят ля ец ца, мы 
ўно сім яго ў да дат ко вы спіс.

У вы бар шчы ка Паў ла Ко ма ра 
та кіх праб лем ня ма. З ім га во рым 
пра тое, якія якас ці па ві нен мець 
са праўд ны на род ны абран нік:

— Важ на, каб ча ла век дак-
лад на ба чыў мэ ту, дзе ля якой 

ён ідзе абі рац ца дэ пу та там Па-
ла ты прад стаў ні коў. Важ на, якая 
ма ты ва цыя ў ча ла ве ка: ам бі цыі 
ці жа дан не па слу жыць лю дзям. 
Сён ня трэ ба вы ра шаць праб ле-
мы са цы яль най на кі ра ва нас ці. 
На прык лад, у но ва бу доў лях не 
ха пае дзе цям мес цаў у сад ках і 
шко лах. Стан да рож на га па крыц-

РЭ ПАР ЦЁР

ПЕР ШЫЯ БЮ ЛЕ ТЭ НІ

На пя рэ дад ні вы ба раў мы 
за да лі са мым роз ным 

лю дзям ад но і тое ж пы тан не: 
«Які мі якас ця мі, на ва шу 
дум ку, па ві нен ва ло даць 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі?» Вось што нам 
ад ка за лі.

Пра фе сі я на лы 
і крэ а тыў шчы кі

Ака дэ мік На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, док-
тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на-
вук, дэ пу тат Па ла ты прад стаў-
 ні коў чац вёр та га склі кан ня 
Мі ка лай КА ЗАК лі чыць, што ад на
з га лоў ных якас цяў, якой па ві нен 
ва ло даць пар ла мен та рый, — вы-
со кі пра фе сі я на лізм на тым мес-
цы ра бо ты, дзе пра цуе кан ды дат 
у дэ пу та ты. «Бо дзей насць пар-
ла мен та вель мі раз на стай ная, 
за кра нае ўсе сфе ры на ша га гра-
мад ства, эка но мі ку, — тлу ма чыць 
ён свой пункт по гля ду. — Трэ ба, 
каб за ко ны пры ма лі пра фе сі я-
на лы сва ёй спра вы. Каб за ко ны 
пры ма лі ся зы хо дзя чы з ве дан ня 
рэ ча іс нас ці, каб яны пра ца ва лі, а 
не за ста ва лі ся толь кі на па пе ры. 
Але ра зам з тым гэ тыя пра фе сі я-
на лы па він ны ва ло даць шы ро кай 
кам пе тэн цы яй і ў ін шых сфе рах. 
Бо ра бо та над за ко нам вы му шае 
ары ен та вац ца ў су меж ных га лі-
нах. Не бы вае за ко на, які за кра-
нае толь кі адзін бок. Гэ та, на мой 
по гляд, са мае га лоў нае».

Апроч за ка нат вор чай дзей-
нас ці, дэ пу тат пра цуе з вы бар-
шчы ка мі. Гэ та азна чае, што ён 
бя рэ на ся бе ад каз насць за жы-

ха роў акру гі, якія ад да лі за яго 
свае га ла сы. «Па сва ім во пы це 
па мя таю, што пры хо дзяць лю дзі 
з са мы мі раз на стай ны мі пы тан-
ня мі, — ка жа Мі ка лай Ка зак. — 
Жыл лё, ра мон ты, бу даў ніц тва, 
ака зан не да па мо гі... І аса біс ты-
мі пы тан ня мі вы бар шчы каў ча-
сам да во дзіц ца зай мац ца. Та му 
трэ ба быць доб рым да лю дзей. 
Гэ та так са ма вель мі важ на. Трэ-
ба ста рац ца ўнік нуць у іх па трэ-
бы, зра зу мець, ча го яны хо чуць. 
Я заў сё ды кі ру ю ся прын цы пам: 
хо чаш пры няць пра віль нае ра-
шэн не — па стаў ся бе на мес ца та-
го, хто ця бе пра неш та про сіць. 
Та ды ста но віц ца зра зу ме ла, як 
гэ та пы тан не трэ ба вы ра шаць».

Ака дэ мік за ўва жае, што ў Бе-
ла ру сі ня шмат пры род ных ба-
гац цяў, та му адзі нае, што мо жа 
за бяс пе чыць роск віт кра і ны, — 
іна ва цыі. «Я ў свой час пра ца-
ваў над За ко нам аб дзяр жаў най 
іна ва цый най па лі ты цы. Ця пер 
на вед ваю Кі тай скую На род-
ную Рэс пуб лі ку і ба чу, што Кі тай 
удзя ляе вель мі вя лі кую ўва гу 
раз віц цю іна ва цый. Гэ та вель мі 
важ ны кі ру нак, які мы ў на шай 
кра і не, маг чы ма, яшчэ не да стат-
ко ва раз ві ва ем. Та му кож ны дэ-
пу тат па ві нен быць іна ва та рам, 
крэ а тыў ным ча ла ве кам, па ві нен 
умець вы каз ваць не звы чай ныя, 
але жыц цё выя ідэі і пры маць ра-
шэн ні па іх рэа лі за цыі», — да дае 
Мі ка лай Ка зак.

На пы тан не жур на ліс та «МС», 
ці да стат ко ва ў дэ пу та та паў на-
моц тваў, каб рэа лі зоў ваць та кія 
ідэі, вы ра шаць праб ле мы вы бар-
шчы каў, ву чо ны ад ка заў: «Ка-
неш не. Прос та трэ ба быць больш 

упэў не ным у са бе. Ней кі час для 
дэ пу та та, які абра ны ўпер шы ню, 
сы хо дзіць на тое, каб асво іц ца. 
Але ка лі па чы на еш ра зу мець усю 
ад каз насць, то і ад но сіш ся больш 
па тра ба валь на не толь кі да ся бе, 
але і да ін шых. Пры аб мер ка ван ні 
за ко наў мож на ста віць пы тан ні, 
па ды маць і вы ра шаць праб ле мы, 
удас ка наль ваць за ко ны», — упэў-
не ны ака дэ мік.

Той жа За кон аб іна ва цый най 
па лі ты цы прый шоў у пар ла мент 
(рас пра цоў шчы кам быў Дзяр-
жаў ны ка мі тэт па на ву цы і тэх-
на ло гі ях) вель мі ку цым, згад вае 
Мі ка лай Ка зак. «Ча му? Бо пры 
ўзгад нен ні мно гія мі ніс тэр ствы 
яго прос та вы пус та шы лі, — тлу-
ма чыць ён. — Па ўзгад нен ні з 
Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та нам 
уда ло ся яго іс тот на пе ра ра біць. 
Гэ та бы ла за слу га Па ста ян най ка-
мі сіі, у якой я пра ца ваў, дэ пу та таў 
і апа ра ту пар ла мен та, Га лоў на га 
пра ва во га ўпраў лен ня Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та. Мно гія пы тан-
ні, якіх ра ней не бы ло ў за ка на-
даў стве, уда ло ся ад люст ра ваць, 
на прык лад дзяр жаў на-пры ват-
нае парт нёр ства, вен чур нае фі-
нан са ван не...

Ін шы мі сло ва мі, дэ пу та ты не 
па він ны ўспры маць як да насць 
да ку мен ты, якія па сту па юць у 
пар ла мент. Рэч у тым, што мі-
ніс тэр ствы і ве дам ствы ча сам 
спра бу юць вы клю чыць з пра ек-
 таў за ко наў рэ чы, якія мо гуць ус-
клад ніць іх жыц цё. Дэ пу тат жа па-
ві нен кі ра вац ца ін та рэ са мі кра і-
 ны, эка но мі кі, гра мад ства, а не 
мес тач ко вай ка рыс цю, рэ зю муе 
ву чо ны.

Тыя, ка му ёсць 
што ска заць

Мас так, лаў рэ ат Дзяр жаў-
най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
пра фе сар Вік тар АЛЬ ШЭЎ СКІ 
ўпэў не ны, што ча ла век, які вы ра-
шыў абрац ца ў бе ла рус кі пар ла-
мент, па ві нен асэн соў ваць знач-
насць сва ёй дзей нас ці там. «Гэ та 
вы со кі дзяр жаў ны ста тус, у якім 
ча ла век можа пра явіць усе свае 
най леп шыя пры род ныя якас ці, 
во пыт, яко га ён да сяг нуў на мо-
мант абран ня. Гэ та па ві нен быць 
ча ла век, яко му ёсць што ска заць, 
які здоль ны глы бо ка ра зу мець, 
што зна чыць дзяр жаў насць, які 
імк нец ца ўвесь час са ма ўдас ка-
наль вац ца, рас ці», — тлу ма чыць 
мас так сваю па зі цыю.

Вік тар Аль шэў скі ка жа, што 
ста тус дэ пу та та — гэ та вы шы ня, 
якая на ма гае вя лі кай ад каз нас-
ці, ін тэ ле кту, ра зу мен ня су час ных 
пра цэ саў і па тры я тыз му. «Сён ня 
Бе ла русь здо ле ла за явіць пра ся-
бе све ту як кра і на, якая імк лі ва 
раз ві ва ец ца, яе го лас гу чыць усё 
больш упэў не на, гэ та свед чыць, 
што ў на шай кра і ны вя лі кая бу ду-
чы ня, — не су мня ва ец ца ён. — Та-
му дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
па ві нен доб ра ра зу мець, што ад-
бы ва ец ца на су свет най пра сто ры, 
у чым асаб лі вас ці ін шых кра ін, і 
зна хо дзіць шля хі для да лей ша га 
роск ві ту Бе ла ру сі».

Да сяг нуць пэў ных вы шынь у 
па лі ты цы, як і ў мас тац тве, маг-
чы ма, ка лі пра ве дзе на вя ліз ная 
ўнут ра ная ра бо та, плё нам якой 
ро біц ца не аб ход насць па дзя-
ліц ца. «Ча ла век па ві нен зра біць 
ней кія ад крыц ці ў сфе ры, якой 

зай ма ец ца, ад чуць па трэ бу пра-
явіць свой та лент, ін тэ лект, су-
час нае ра зу мен не пра сто ры. 
Пры гэ тым быць шчы рым і ад-
каз ным», — раз ва жае мас так.

На пы тан не, ці здоль ны твор-
чы ча ла век быць па лі ты кам, 
пра фе сар ад ка заў: «Вя до ма. Па-
лі ты ка — гэ та най вы шэй шая фор-
ма мас тац тва. Па лі тык па ві нен 
умець вес ці дыя лог у скла да ным 
све це, аб' яд ноў ваць на ма ган ні 
лю дзей доб рай во лі, ства раць 
агуль ную ін тэ ле кту аль ную пра-
сто ру, вы каз ваць і аба ра няць ін-
та рэ сы ін шых лю дзей і ма ца ваць 
дзяр жаў насць. Гэ та не кож на му 
пад сі лу. Як не кож ны здоль ны 
спя ваць, ства раць кар ці ны, ска-
раць кас міч ныя пра сто ры».

Лю дзі 
ад вы твор час ці

«Дэ пу тат па ві нен быць сум-
лен ны, спра вяд лі вы, здоль ны 
ад стой ваць ін та рэ сы сва ёй акру гі 
і пры маць якас ныя за ко ны, — пе-
ра ліч вае на чаль нік ад мі ніст ра-
цый на-гас па дар ча га ад дзе ла 
ААТ «Ма гі лёў ліфт маш» Ігар 
ШВА КАЎ. — Так са ма па жа да на, 
каб ён быў ча ла ве кам ся мей ным 
і каб у ка лек ты ве, дзе ён пра цуе, 
ка рыс таў ся па ша най, каб ра біў 
спра ва зда чу пе рад сва і мі вы бар-
шчы ка мі».

На дум ку прад стаў ні ка най-
буй ней ша га бе ла рус ка га вы твор-
цы ліф таў, дэ пу тат, які вый шаў з 
вы твор час ці, пра цуе лепш, чым 
вы хад цы з ін шых сфер. «Ця пер 
вы твор часць — асноў нае, яна за-
бяс печ вае па да ткі ў дзяр жаў ную 
каз ну», — пад крэс ліў ён.

      

АБІ РА ЮЦЬ СА МЫХАБІ РА ЮЦЬ СА МЫХ

Пер шы вы бар шчык на ўчаст ку № 22 у Го ме лі — 
спарт смен Аляк сандр ЧА ШЧЫН.

На мес нік стар шы ні вы бар чай ка мі сіі ўчаст ка 
для га ла са ван ня № 22 Аляк сандр ВА СІ ЛЕН КА 

і сак ра тар На тал ля ЧЫ ЖО ВА.


