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Ад шам пінь ё наў 
да ры ко ты

Дэ пу та ты па гля дзе лі, як мяс цо выя 
ўла ды са дзей ні ча юць раз віц цю 
ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су ў Шчу чын скім 
ра ё не. стар. 14

Да ступ на 
і зра зу ме ла

Як фар мі ру ец ца пар ла мент
 і які тэр мін паў на моц тваў 
на род ных абран ні каў, 
да ве да е це ся з на шай 
ін фаг ра фі кі. стар. 2

Пер шыя 
бю ле тэ ні

Як стар та ва ла да тэр мі но вае 
га ла са ван не ў Го ме лі, 
чы тай це ў рэ парт ажы 
на ша га ўлас на га 
ка рэс пан дэн та. стар. 4

ЦВК агу чыў вы ні кі вы ба раў 
у верх нюю па ла ту бе ла рус ка га 
пар ла мен та, а «МС» 
па гля дзела, хто ёсць хто.

Хто стаў 
се на та рам?

стар. 3

Кро кі 
да эка ло гіі

На вош та ў Бе ла ру сі 
рас па ча лі ўні каль ную 
вы твор часць упа коў кі з... 
ку ку ру зы? стар. 16

ВЫ БАР КОЖ НА ГАВЫ БАР КОЖ НА ГА
Ужо зу сім хут ка ста не вя до мы склад 

но ва га пар ла мен та: вы ба ры ў верх нюю 
па ла ту прай шлі 7 ліс та па да, і іх вы ні кі ўжо 
аб ве шча ны ЦВК, а 17 ліс та па да — у асноў ны 
дзень усе на род на га га ла са ван ня — гра мад ства 
вы зна чыц ца са сва і мі прад стаў ні ка мі ў ніж нюю 
па ла ту. Ад та го, хто бу дзе пра ца ваць над 
за ка нат вор час цю, за ле жыць мно гае... Без па фа су 
ка жу чы, але на ша бу ду чы ня: вя до ма, дзей насць 
пар ла мен та за кра нае ўсе сфе ры на ша га 
гра мад ства, та му так важ на, каб ён скла даў ся 
з пра фе сі я на лаў у сва ёй га лі не спра вы.

І сён няш ні ну мар мы амаль цал кам пры свя ці лі 
тэ ме пар ла менц кіх вы ба раў: вы да ве да е це ся, 
як фар мі ру ец ца пар ла мент, ка го аб ра лі 
дэ пу та ты Са ве таў ба за ва га ўзроў ню ў па ла ту 
тэ ры та ры яль на га прад стаў ніц тва, як ад бы ва ец ца 
да тэр мі но вае га ла са ван не на вы бар чых участ ках 
у рэ гі ё нах. А яшчэ мы спы та лі вя до мых пер сон 
і са мых звы чай ных вы бар шчы каў, які мі якас ця мі, 
з іх пунк ту гле джан ня, па ві нен ва ло даць са праўд ны 
дэ пу тат, і пад рых та ва лі «ся рэд ні» парт рэт 
кан ды да та на ста тус на род на га абран ні ка. 

Больш пад ра бяз на — на стар. 2—13.

Пра гно зы 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 

спраў джва юц ца: бе ла ру сы ад да юць 

пе ра ва гу да тэр мі но ва му га ла са ван ню, 

каб вы зва ліць адзі ны на тыд ні вы хад ны. 

Толь кі 12 ліс та па да пра га ла са ва ла 

4,69 пра цэн та гра ма дзян. 

У элек та раль ныя лі да ры вый шла 

Ві цеб шчы на — там на ўчаст кі 

за пер шы дзень прый шло 5,52 пра цэн та 

вы бар шчы каў.

І ўсё ж га лоў ны дзень у вы бар чай кам-
па ніі — ня дзе ля 17 ліс та па да. І па коль кі ён 

яшчэ і вель мі ад каз ны, у вы бар шчы каў 
ча сам з'яў ля юц ца пы тан ні. Як пра віль на 
ад даць свой го лас, ка лі іс ці на ўчас так і 
што ра біць, ка лі па мы ліў ся ў бю ле тэ ні? 
Вы ву ча ем ра зам ін фар ма цыю ЦВК і да ём 
ад ка зы.

— У ня дзе лю я бу ду до ма, ужо за-
пла на ваў па ход на вы ба ры. Ка лі іс ці і 
што трэ ба ўзяць з са бой?

— Га ла са ван не ў дзень вы ба раў пра-
во дзіц ца з 8 да 20 га дзін. На ўчаст ках для 
га ла са ван ня, утво ра ных у во ін скіх час цях, 
са на то ры ях, пра фі лак то ры ях, да мах ад па-
чын ку, баль ні цах і ін шых ар га ні за цы ях ахо-
вы зда роўя, якія аказ ва юць ме ды цын скую 
да па мо гу ў ста цы я нар ных умо вах, участ-
ко выя ка мі сіі мо гуць аб' явіць га ла са ван не 

скон ча ным ра ней за 20 га дзін, ка лі пра га ла-
са ва лі ўсе вы бар шчы кі, уклю ча ныя ў спіс.

Для га ла са ван ня вы ка рыс тоў ва юц ца ста-
цы я нар ныя (у па мяш кан ні для га ла са ван-
ня) і пе ра нос ныя (для вы бар шчы каў, якія 
па ста не зда роўя ці ін шых уваж лі вых пры-
чы нах не мо гуць прый сці ў дзень вы ба раў у 
па мяш кан не для га ла са ван ня) скры ні.

Бю ле тэнь вы да ец ца гра ма дзя ні ну пры 
па ка зе паш пар та аль бо ва ен на га бі ле-
та, служ бо ва га па свед чан ня ра бот ні ка 
дзяр жаў на га ор га на, па свед чан ня кі роў-
цы, пен сій на га па свед чан ня, па свед чан-
ня ін ва лі да (з фо та), сту дэнц ка га бі ле та, 
да вед кі ор га наў унут ра ных спраў, 
якая па цвяр джае асо бу ў вы пад ку 
стра ты паш пар та.

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ!

Га ла сую — як, дзе, ка лі?
Толь кі ў пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня на пар ла менц кіх вы ба рах 

пра га ла са ва ла амаль пяць пра цэн таў вы бар шчы каў

СПЕЦВЫПУСК


