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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Пры атры ман ні бю ле тэ ня вы бар шчык ста-
віць под піс у ад па вед най гра фе спі са вы бар-
шчы каў.

— А мож на я пра га ла сую і за ба бу лю, 
якой цяж ка ха дзіць?

— Кож ны вы бар шчык га ла суе аса біс та, 
га ла са ван не за ін шых гра ма дзян, у тым лі-
ку па да ве ра нас ці, не да пус ка ец ца. Ка лі вы 
па про сі це пра га ла са ваць за вы бар шчы ка, 
які па ста не зда роўя ці ін шых уваж лі вых 
пры чы нах не мо жа прый сці ў дзень вы ба-
раў у па мяш кан не для га ла са ван ня, вам 
рас тлу ма чаць: у та кім вы пад ку ка мі сія ар-
га ні зуе га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня 
гра ма дзя ні на.

Вы бар шчык за паў няе бю ле тэнь у ка бі не ці 
па коі для тай на га га ла са ван ня, ста вя чы лю бы 
знак у пус тым квад ра це, які мес ціц ца спра-
ва ад проз ві шча та го кан ды да та, за яко га ён 
га ла суе. Ка лі га ла су е це су праць усіх, стаў це 
лю бы знак у пус тым квад ра це спра ва ад рад-
ка «Су праць усіх кан ды да таў».

Вы бар шчык, які не мае маг чы мас ці са ма-
стой на за поў ніць бю ле тэнь, мо жа за пра сіць 
у ка бі ну ці па кой ін шую асо бу па ўлас ным 
мер ка ван ні, акра мя чле наў участ ко вай і вы-
шэй ста я чай ка мі сій, кан ды да таў ці іх да ве ра-
ных асоб, на зі раль ні каў, прад стаў ні коў СМІ. 
Асо ба, якая да па ма гае, ста віць свой под піс 
у спі се, а ў «За ўва гах» указ ва юц ца звест кі 
пра яе.

— Як пра га ла са ваць, ка лі ў мя не аб ме-
жа ва ныя фі зіч ныя маг чы мас ці?

— Ін ва лід-ка ля сач нік, ін шы вы бар шчык 
з па ру шэн нем функ цый апор на-ру халь на-
га апа ра ту мае пра ва за поў ніць бю ле тэнь за 
ста лом, аб ста ля ва ным для тай на га га ла са-
ван ня, у асоб ным па рад ку. За поў ніць бю-
ле тэнь се дзя чы мо жа так са ма вы бар шчык, 
яко му гэ та па тра бу ец ца з пры чы ны ўзрос ту 
ці ста ну зда роўя.

Ка лі на ўчаст ку ёсць спе цы яль ная пра стор-
ная ка бі на для га ла са ван ня, га ла суй це ў ёй.

Сла ба ві ду шчы вы бар шчык мо жа ска-
рыс тац ца па ве лі чаль ным шклом ці лу пай, 
якія ёсць ва ўчаст ко вай ка мі сіі. Не ві ду шча-
му вы бар шчы ку, які жа дае пра га ла са ваць 
са ма стой на, член ка мі сіі вы дае бю ле тэнь і 
спе цы яль ны тра фа рэт, зна ё міць са змес там 
бю ле тэ ня, тлу ма чыць па ра дак яго за паў нен-
ня з да па мо гай тра фа рэ та і да па ма гае ўклас ці 
бю ле тэнь у тра фа рэт. Не ві ду шчы вы бар шчык 
у ка бі не са ма стой на за паў няе бю ле тэнь, вы-
зва ляе яго з тра фа рэ та, па ды хо дзіць да скры-
ні і апус кае бю ле тэнь у яе. Пры не аб ход нас ці 
член ка мі сіі да па ма гае вы бар шчы ку прай сці 
да ста ла, ка бі ны, скры ні, вы ха ду.

— Я ўжо ве даю, за ка го ад дам го лас. 
Але ба ю ся па мы ліц ца і па ста віць «птуш-
ку» не там.

— Ка лі зро бі це па мыл ку, звяр ні це ся да чле-
на ўчаст ко вай ка мі сіі, які вы да ваў бю ле тэнь, з 
прось бай вы даць но вы бю ле тэнь за мест са-
пса ва на га. Са пса ва ны бю ле тэнь па га ша ец ца, 
аб чым са стаў ля ец ца ад па вед ны акт.

— Я з ма лым дзі цем, і ў ня дзе лю ня ма 
з кім яго па кі нуць. Як пра га ла са ваць у гэ-
тым вы пад ку?

— Ка лі вы бар шчык па ста не зда роўя ці 
ін шых уваж лі вых пры чы нах не мо жа прый-
сці ў дзень вы ба раў у па мяш кан не для га-
ла са ван ня, ён мае пра ва пісь мо ва ці вус на 
звяр нуц ца ў ад па вед ную ўчаст ко вую ка мі-
сію з прось бай ар га ні за ваць га ла са ван не па 
мес цы яго зна хо джан ня ці пе ра даць та кую 
прось бу праз ін шых асоб. Афі цый на па-
цвяр джаць пры чы ны не маг чы мас ці прый-
сці не трэ ба. Звяр нуц ца з та кой прось бай 
мож на ў лю бы час, а ў дзень вы ба раў — да 
18 га дзін.

Пе рад вы ез дам да вы бар шчы каў чле нам 
ка мі сіі вы да юц ца ўклад ны ліст і бю ле тэ ні 
ў коль кас ці, ад па вед най ліч бе атры ма ных 
прось баў вы бар шчы каў. Пры атры ман ні бю-
ле тэ ня под піс ва ўклад ным ліс це трэ ба па ста-
віць улас на руч на.

— А на што ўво гу ле ўплы вае мой адзі-
ны го лас?

— Вы ба ры ад бы лі ся, ка лі ў га ла са ван ні ўзя-
ло ўдзел больш за 50 пра цэн таў вы бар шчы-
каў, уклю ча ных у спі сы. Вы бра ным лі чыц ца 
кан ды дат, за кан ды да ту ру яко га пра га ла са-
ва ла боль шасць вы бар шчы каў, якія бра лі 
ўдзел у га ла са ван ні.

У скла дзе Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
 наль на га схо ду Бе ла ру сі — 110 дэ пу та таў,
якія вы бі ра юц ца не па срэд на гра ма дзя на мі. 
Дэ пу та ты ніж няй па ла ты пар ла мен та раз гля-
да юць пра ек ты за ко наў, на зна ча юць вы ба ры 
Прэ зі дэн та, ухва ля юць кан ды да таў на пост 
прэм' ер-мі ніст ра, ацэнь ва юць ра бо ту ўра да, 
іні цы ю юць во ту мы не да ве ру.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Га ла сую — 
як, дзе, ка лі?

ЦІ КА ВАЕ ПЫ ТАН НЕ

Па тры ё ты
Ула дзі мір ШЧАС НЫ, Над-

звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол, стар шы ня На цы я-
наль най ка мі сіі па спра вах 
ЮНЕС КА (2001—2013), сцвяр-
джае, што асноў ныя якас ці для 
дэ пу та та — па тры я тызм, іні цы-
я тыў насць, жыц цё вы во пыт, 
пры род ны ро зум. Не аб ход ны 
пар ла мен та рыю ба чан не раз-
віц ця кра і ны на бліз кую і да лё-
кую перс пек ты ву, га тоў насць і 
ўмен не ад стой ваць сваю па зі-
цыю пры вы пра цоў цы агуль най 
па лі ты кі дзяр жа вы, удум лі вы па-
ды ход да раз гля ду ад па вед ных 
за ка на даў чых ак таў і ад каз нае 
стаў лен не да іх вы ка нан ня.

«Ка неш не, не кож ны ча ла век 
ва ло дае та кі мі ры са мі ха рак та-
ру і якас ця мі. Але ў пар ла мент 
вы бі ра юць са мых здоль ных і 
та ле на ві тых. А лю дзі, якія па-
ды хо дзяць пад та кое апі сан не, 
ёсць у на шай кра і не», — ад зна-
чае дып ла мат.

На яго дум ку, дэ пу тац кія 
здоль нас ці не за ле жаць цал кам 
ад на яў нас ці спе цы яль най аду-
ка цыі. «У На цы я наль ным схо дзе 
да стат ко ва вя лі кі сак ра та ры ят, у 
які ўва хо дзяць ква лі фі ка ва ныя 
спе цы я ліс ты, што заў сё ды мо-
гуць прый сці на да па мо гу. Га-
лоў нае — ба чан не ге не раль най 
лі ніі на шай кра і ны на бліз кую і 
да лё кую перс пек ты ву. І ба чан-
не гэ та га з пунк ту гле джан ня і 
дзяр жаў на га дзея ча, і ша ра го ва-
га гра ма дзя ні на», — удак лад няе 
су раз моў ца.

Ула дзі мір Шчас ны пры зна ец-
ца: па куль не зна ё міў ся з пра гра-

ма мі кан ды да таў у сва ёй вы бар-
чай акру зе. Зро біць гэ та ў ня дзе-
лю на вы бар чым участ ку.

Ча ла ве ка люб цы
«Жан чы на го да — 2018» у 

на мі на цыі «Ма ця рын ская сла-
ва», апе ра тар ма шын на га да-
ен ня ма лоч ната вар най фер-
мы «Еза паў» КСУП «Су дко ва» 
Аляк санд ра УША КО ВА:

— Што да за ка на даў ства ў 
сфе ры сель скай гас па дар кі, я 
не ска за ла б, што на фер ме ця-
пер та кія ўжо цяж кія ўмо вы, як 
ра ней. Ужо кры ху ляг чэй: усё ж 
та кі ўвя лі гэ тыя ма ла ка пра во ды, 
не тое, што ру ка мі да ілі, у вёд ры. 
Лі чу, да стат ко ва ўва гі ўдзя ля ец ца 
на ўзроў ні дзяр жа вы, спрас ці лі 
трош кі ўмо вы пра цы.

Як жан чы на, шмат дзет ная 
ма ці, лі чу, што ў нас пад трым лі-
ва юць жан чын з вя лі кай сям' ёй. 
Але ба дай што кры ху і ма ла ва та. 
Цяж ка ва та тро хі ім з дзець мі... 
Я ра зу мею па са бе (у Аляк санд ры 
Адоль фаў ны дзе сяць дзя цей. — 
«МС»), але та ды і пра ца ва ла, 
ней кую і «дзі ця чую» атрым лі ва ла 
да па мо гу. Гэ та пра сцей, а ім за-
раз до сыць скла да на. Сён ня ад-
ны «дзі ця чыя», аль бо пас ля трох 
га доў ідзе ад на толь кі зар пла та, 
а «дзі ця чых» ня ма.

Зра зу ме ла, гля дзіць за кон: 
ка мусь ці на ле жыць, а ка мусь ці і 
не на ле жыць. Нех та бу дзе пра пі-
ваць — дык гэ та ж так са ма не спра-
ва. Дык так і ра ней бы ло: хтось ці 
пра ца ваў і «дзі ця чыя» толь кі на 
дзя цей тра ціў, а хтось ці толь кі на 
ся бе, на сваё за да валь нен не.

Са мой не да во дзі ла ся звяр-
тац ца да дэ пу та таў. Ні чо га не 

пра сі ла ні ў ко га. Ары ен ту ю ся на 
свае сі лы, і ўсё. Не ча каю ні ад 
ко га пад трым кі — ка лі мне трэ-
ба, я са ма.

Я ве даю, хто ў нас вы лу чае 
сваю кан ды да ту ру, зна ё ма аса-
біс та, і згод на з ёю. Ду маю, увесь 
да вер апраў дае. Ка лі лю дзі вы бе-
руць яе, бу дзе за лю дзей ста яць.

Пры стой ныя
Га лоў ны трэ нер муж чын-

скай на цы я наль най ка ман ды 
па цяж кай ат ле ты цы Вік тар 
ШАР ШУ КОЎ:

— Мяр кую, дэ пу тат па ві нен ва-
ло даць усі мі нар маль ны мі якас-
ця мі ча ла ве ка. Гэ та, па-пер шае, 
му сіць быць пра фе сі я нал, па-
дру гое — пры стой ны ча ла век. Га-
лоў нае, каб быў ка рыс ны ў якас ці 
дэ пу та та, а ся мей ны ці пра цоў ны 
ста тус не на столь кі важ ныя.

Так, лю дзі мо гуць па тых ці ін-
шых пры чы нах на сён няш ні дзень 
не пра ца ваць, але ў іх мо жа быць 
ба га тая гіс то рыя, і яны так са ма 
пэў ную част ку на шай гра мад-
скас ці па він ны прад стаў ляць і 
аба ра няць.

Ка лі бу дзе шмат па ляр насць, 
бу дзе як ма га больш сла ёў на шай 
гра мад скас ці прад стаў ле на, гэ та 
толь кі лепш. Усё па він на быць 
зба лан са ва на. Уво гу ле ха це ла ся б, 
каб у пар ла мен це бы лі прад-
стаў ле ны ўсе ўзрос ты: і мо ладзь, 
і больш са лід ныя лю дзі.

Для спор ту ў на шай кра і не 
ро біц ца вель мі шмат. Але спорт 
най вы шэй шых да сяг нен няў — 
гэ та вель мі тон кая сфе ра, і ха-
це ла ся б боль шай да лі кат нас ці, 
мен шай жорст кас ці.

У нас сён ня пры ня ты са мыя 
жорст кія за ко ны ў све це для трэ-
не раў. Ха це ла ся б, каб тут не бы-
ла пе ра гну та пал ка, та му што, на 
жаль, я ве даю, што сён ня ад ток 
трэ не раў — ве лі зар ны. Ад ной 
жорст кас цю не на вес ці па ра дак, 
на прык лад, у до пін гу. Тут трэ-
ба яшчэ да пра ца ваць, та му што 

шмат хто пас ля гэ тых сі ла вых за-
ко наў прос та па кі нуў спорт. І ў 
нас па ста тыс ты цы ця пер (у цяж-
кай ат ле ты цы, пры нам сі) шмат 
хто пе рай шоў у ін шыя сфе ры ці 
ў шко лы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,
Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ЗДОЛЬ НЫХ І ТА ЛЕ НА ВІ ТЫХЗДОЛЬ НЫХ І ТА ЛЕ НА ВІ ТЫХ

ця ў два рах да лё ка не най леп шы. 
Мне не важ на, жан чы на ці муж-
чы на ста не дэ пу та там, як і ўзрост. 
Важ на, каб ча ла век быў сум лен-
ны і мог эфек тыў на пра соў ваць 
кан крэт ныя пра ек ты: зна хо дзіць 
ін вес та раў, пад клю чаць не аб ход-
ныя струк ту ры і са праў ды па ляп-
шаць жыц цё лю дзям.

Тым ча сам у Бе ла рус кім ганд-
лё ва-эка на міч ным уні вер сі тэ це 
спа жы вец кай ка а пе ра цыі ў Го-
ме лі пра вя лі ак цыю «Па жа дан не 
дэ пу та ту». Ма ла дыя лю дзі на пі-
са лі свае па жа дан ні і пра па но-
вы бу ду чым пар ла мен та ры ям. 
У БРСМ за пэў ні лі, што ўсё бу дзе 
пе ра да дзе на абра на му дэ пу та ту 
ад па вед най акру гі, так са ма па жа-
дан ні ад мо ла дзі апуб лі ку юць у 
са цы яль ных сет ках. Ак цыя «Спаз-
най сваю куль ту ру», якую так са ма 
пра во дзіць мо ладзь, пра ве рыць 
эру ды цыю і ве дан не род на га 
краю. Яе ўдзель ні кам пра па ну юць 
за дан ні на аса цы я цыі і рас шыф-
роў ку зна чэн ня зна каў бе ла рус-
ка га тра ды цый на га ар на мен ту. 
Пра ду гле джа ны і су ве ні ры для 
тых, хто ўпер шы ню ўдзель ні чае ў 
элек та раль най кам па ніі.

Па вод ле ка лян дар на га пла на 
вы ба раў, пра га ла са ваць да тэр-
мі но ва мож на бу дзе да 16 ліс та-
па да ўключ на. Вы бар чыя ўчаст кі 
бу дуць ад кры ты з 10.00 да 14.00 
і з 16.00 да 19.00. Пра га ла са ваць 
да тэр мі но ва мае пра ва кож ны — 
не трэ ба пры гэ тым афі цый на па-
цвяр джаць пры чы ны не маг чы-
мас ці прый сці на вы бар чы ўчас-
так у асноў ны дзень вы ба раў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 
фо та аў та ра.


