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А 10-й га дзі не ра ні цы ўчо ра стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 

па вы ба рах і рэ фе рэн ду мах Лі дзія ЯР МО ШЫ НА пад вя ла 

вы ні кі вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду сё ма га склі кан ня. Вы ні кі, без умоў на, па пя-

рэд нія, кан чат ко выя да ныя пла ну юць аб' явіць жур на ліс там 

і гра мад скас ці 22 ліс та па да.

1. На коль кі ак тыў ныя бы лі вы бар шчы кі?

Уся го ў спі сы па звест ках на сай це ЦВК уклю ча на амаль 6 мільё-

наў 866 ты сяч ча ла век. Яў ка скла ла 77,22 пра цэн та, што на 3 пра-

цэн ты больш, чым на па пя рэд ніх пар ла менц кіх вы ба рах 2016 го да. 

Най больш ак тыў ны мі і ад каз ны мі бы лі жы ха ры Ма гі лёў шчы ны — 

у га ла са ван ні пры ня лі ўдзел 82,3 пра цэн та вы бар шчы каў. Ня знач на 

ад стае Ві цеб ская воб ласць — 82,09 пра цэн та. А са мы мі абы яка вы мі 

да вы бар чай кам па ніі ака за лі ся жы ха ры ста лі цы. На вы бар чыя ўчаст-

кі за ві та ла кры ху больш за 63 пра цэн ты га ра джан. Па 110 вы бар чых 

акру гах абра ная ад па вед на та кая ж коль касць дэ пу та таў.

2. Якія пар тыі прад стаў ле ны ў но вым пар ла мен це?

Абра на па ад ным дэ пу та це ад Бе ла рус кай аграр най пар тыі, Лі-

бе раль на-дэ ма кра тыч най пар тыі, два з Бе ла рус кай па тры я тыч най 

пар тыі, адзі нац цаць — з Ка му ніс тыч най пар тыі, шэсць — з Рэс пуб-

лі кан скай пар тыі пра цы і спра вяд лі вас ці. У су ме гэ та 21 ча ла век і 

19 пра цэн таў ад агуль най коль кас ці дэ пу та таў. У вы ні ку вы ба раў 2016 

го да прад стаў ніц тва пар тый бы ло мен шае — толь кі 16 дэ пу та таў.

3. На коль кі ген дар на ўраў на ва жа ны склад?

У ніж няй па ла це бу дуць 44 жан чы ны з дэ пу тац кі мі парт фе ля мі 

(40 пра цэн таў). Боль шасць, дзе вяць з іх, ба ла та ва ла ся ад ста ліч-

на га рэ гі ё на. «Мы ру ха ем ся да еў ра пей ска га ген дар на га па тра ба-

ван ня. Дзе пра ду гледж ва ец ца, што жан чын у пар ла мен це па він на 

быць не менш як 50 пра цэн таў. Ма гу ска заць, што гэ та, у прын-

цы пе, знач ны рост, бо ў 2016 го дзе бы ло вы бра на 38 жан чын, ці 

34,5 пра цэн та», — звяр ну ла ўва гу Лі дзія Яр мо шы на.

4. Як на конт мо ла дзі?

У Па ла ту прад стаў ні коў сё ма га склі кан ня абра ны два дэ пу та ты 

ва ўзрос це да 30 га доў. Яны ба ла та ва лі ся ад ста лі цы. Гэ та «Міс 

Бе ла русь — 2018» Ма рыя Ва сі ле віч ад Каль ва рый скай вы бар чай 

акру гі № 104 і пер шы сак ра тар Мін скай га рад ской ар га ні за цыі 

гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі» 

Сяр гей Клі шэ віч ад Каст рыч ніц кай вы бар чай акру гі № 97. Да рэ-

чы, 22-га до вая Ма рыя Ва сі ле віч бу дзе са мым ма ла дым дэ пу та там 

у гіс то рыі не за леж най Бе ла ру сі. Ра ней гэ та зван не меў сён няш ні 

ды рэк тар Ад мі ніст ра цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій Усе ва лад Ян чэў-

скі, яко га ў 24 га ды аб ра лі на па са ду дэ пу та та.

5. Ці ёсць пе ра ем насць у ніж няй па ла це пар ла мен та?

Дэ пу тац кія парт фе лі за ха ва лі 30 ча ла век (27 пра цэн таў), якія 

сён ня пра цу юць у Па ла це прад стаў ні коў на цы я наль на га схо ду. 

«Гэ та тое, пра што ка заў кі раў нік дзяр жа вы: па жа да на, ка лі трэць 

пар ла мен та бу дзе пе ра хо дзіць у но вае склі кан не», — на га да ла 

стар шы ня ЦВК. Ся род іх Ва ле рый Ва ра нец кі, Люд мі ла Ма ка ры на-

Кі бак, спі кер Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

6. За мя жой маг чы ма бы ло паў дзель ні чаць у вы ба рах?

Агуль ная коль касць вы бар шчы каў, якія бы лі ўклю ча ны ў спі сы 

ў бе ла рус кіх дып мі сі ях, — амаль 4800 ча ла век. Бю ле тэ ні з іх атры-

ма лі 3276. Да тэр мі но ва пра га ла са ва лі 1547 ча ла век. Усе яны бы лі 

да лу ча ны да Ку па лаў скай вы бар чай акру гі № 95, дзе раз ме шча-

на Мі ніс тэр ства за меж ных спраў. Боль шасць з пра га ла са ваў шых 

ад да лі пе ра ва гу ка му ніст цы, ды рэк та ру дзі ця ча га га рад ка Ак са не 

Ар ло вай. Але па вы ні ках вы ба раў у ста лі цы на гэ тым участ ку — пе-

ра мо га ў дзе ю ча га дэ пу та та Тац ця ны Сай га на вай.

7. За ка го га ла са ва ла стар шы ня ЦВК?

За суд дзю Вяр хоў на га су да Свят ла ну Лю бец кую, якая ба ла та ва-

ла ся па Ста ра ві лен скай акру зе № 105.  Па са ду ў за ка на даў чай ула-

дзе атры ма лі і дзяр жаў ныя дзея чы, на прык лад стар шы ня Мінск ага 

га рад ско га са ве та дэ пу та таў Ва сіль Па на сюк, на чаль нік Генш та ба 

Уз бро е ных Сіл, пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны Алег Бе ла ко неў. 

Ёсць так са ма прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў, вы твор чай сфе-

ры, транс парт най га лі ны, су вя зі, ін шых кі рун каў дзей нас ці. 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СЁ МАЕ СКЛІ КАН НЕ Ў СЯ МІ ПЫ ТАН НЯХ

НЕ ЗА РАБ ЛЯЦЬ АЧ КІ 
НА СВЯ ТЫМ

Яшчэ ад но пы тан не ад прад стаў ні коў за-

меж ных СМІ да ты чы ла ся ад но сін Бе ла ру сі і 

Поль шчы. Яе Прэ зі дэнт на зваў ад ной з са-

мых бліз кіх да нас кра ін, і ка лі штось ці не 

атры ма ла ся, у тым ві на поль скіх па лі ты каў. 

Бе ла русь заў сё ды бы ла ад кры тая для парт-

нёр ства, ды і ас но ва для ста сун каў ёсць, 

лі чыць Аляксандр Лу ка шэн ка.

«Вы ве да е це, пад чыю дуд ку ска ча Поль-

шча ча сам. Але гэ та моц ная дзяр жа ва, якая 

мае сваю па зі цыю ў Еў ра са ю зе. Мы гэ та цэ-

нім. Ка лі вы хо ча це з на мі су пра цоў ні чаць, 

ка лі лас ка, да вай це. Толь кі не хлу сі це ні ко лі 

па ля кам, што мы тут з Ра сі яй ства ра ем аль-

янс, каб вы су нуць тан кі су праць вас. Ні ко лі 

гэ та га не бу дзе ні ў ад но сі нах да вас, ні ў 

ад но сі нах да Укра і ны», — за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў гру бай па-

мыл кай, што на ме ра пры ем ствы да га да ві ны 

па чат ку Дру гой су свет най вай ны ў Поль шчы 

не быў за про ша ны Ула дзі мір Пу цін. Бе ла ру-

сы, ра сі я не, укра ін цы і прадстаўнікі народаў 

ін шых рэс пуб лі к ады гра лі знач ную ро лю ў 

вы зва лен ні Поль шчы ад на цыз му. Але наш 

лі дар не пры ехаў з ін шых пры чын: «Я лі чу, 

што збі рац ца з гэ тай пры чы ны кі раў ні кам 

кра ін, па лі тыч ныя ач кі на гэ тым за раб ляць 

нель га. Свя тое. Я не да люб лі ваю та кія ме-

ра пры ем ствы».

СІ ЛАЙ ЛЮ ДЗЕЙ 
НЕ ЎТРЫ МА ЕШ

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ча сам асоб-

ных лю дзей хо чац ца за тры маць на ра дзі ме, 

каб яны пры нес лі ка рысць. Але дзяр жа ва 

не мае та ко га пра ва. «Пач ні за ба ра няць, я 

яго ад на знач на схі лю ў той бок. Так і ву чо-

ныя, уво гу ле на ву ка ін тэр на цы я наль ная. Яе 

нель га ства раць у на цы я наль ных рам ках. 

Ву чо ныя па він на пе ра мя шчац ца», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Вось да рэ чы тут і ак ту аль нае пы тан не 

пра бе ла рус кіх ура чоў у Поль шчы. Па раз лі-

ках па ля каў, на шых су ай чын ні каў там толь кі 

200 ча ла век. «Свет за раз та кі гла баль ны. 

Усе пе ра мя шча юц ца ту ды-сю ды. Дзе бу дзе 

ўтуль ней, там лю дзі і спы няц ца. Я шка дую 

ча сам пра гэ та, але гэ та му су праць ста яць 

нель га. Сі лай не ўтры ма еш», — пад вёў вы нік 

бе ла рус кі лі дар.

ПРА КА ЛІ НОЎ СКА ГА 
І КУ РА ПА ТЫ

Жур на ліс ты за пы та лі і аб ро лі Кас ту ся 

Ка лі ноў ска га ў гіс то рыі Бе ла ру сі. «Там бы ло 

вель мі шмат ню ан саў. І я на шых па лі ты каў і 

ву чо ных за сце ра гаю ад та го, каб мы, ацэнь-

ва ю чы ро лю Ка лі ноў ска га, не ўда ры лі ся ў 

ней кую па лі ты ку», — рас ка заў Прэ зі дэнт і 

вы ка заў мер ка ван не, што не трэ ба ча паць 

яго па рэшт кі і пе ра за хоў ваць іх у Бе ла ру сі.

Праб ле му па мя ці аб Ка лі ноў скім ён па-

раў наў з пы тан нем Ку ра па таў: «Ка лі вы мя-

не пры му сі лі па глы біц ца ў гэ ту праб ле му, 

я да стаў усе ар хі вы, якія ў нас ёсць, і ўба чыў, 

што не ўсё там ад на знач на». Каб за крыць 

пы тан не, якое вы клі ка ла рэ за нанс, Прэ зі-

дэнт за га даў мо гіл кі ага ра дзіць і доб ра ўпа-

рад ка ваць.

«Я ха чу, каб гэ тыя праб ле мы не раз' яд-

ноў ва лі, а аб' яд ноў ва лі на род», — ак цэн та-

ваў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

РАЗ І НА ЗАЎЖ ДЫ
За да лі і звык лае «моў нае» пы тан не: 

«Ці бу дзе з ця гам ча су па вя ліч вац ца ро ля 

бе ла рус кай мо вы ў гра мад стве?»

«Бу дзе, аба вяз ко ва бу дзе. Яна ўжо па вя-

ліч ва ец ца. Але пы тан не мо вы ў нас вы ра-

ша на раз і на заўж ды», — ска заў бе ла рус кі 

лі дар.

ПАР ЛА МЕНТ, ЯКІ БУ ДЗЕ 
ПРА ЦА ВАЦЬ ДЗЕ ЛЯ НА РО ДА

Прэ зі дэнт на зваў «сме хам» за яву, што 

ні бы та ў яго на ста ле ўжо ля жыць спіс 

110 дэ пу та таў, якіх абя руць у ня дзе лю. Ён 

на га даў: у мі ну лым скла дзе пар ла мен та бы-

ло не каль кі ад кры тых апа зі цы я не раў ула ды і 

тых, хто ду мае іна чай, чым кі раў нік кра і ны.

«Вы што, хо ча це ска заць, што яны бы лі ў 

спі сах 110 у дзе ю чы пар ла мент? Не! Так, мы 

пад трым лі ва ем не ка то рых лю дзей. І на мес-

цах лю дзей вы лу ча юць і пад трым лі ва юць, і 

пра цоў ныя ка лек ты вы ў гэ тым удзель ні ча-

юць, а ў іх моц не ма лая. Але гэ та не зна чыць, 

што мы бу дзем на вяз ваць вам гэ тыя кан ды-

да ту ры», — ад ка заў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт да даў, што на род, ка лі жа дае 

за ха ваць су ве рэ ні тэт, па ві нен абі раць пар ла-

мент, які бу дзе пра ца ваць у яго ін та рэ сах.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ад ным з пер шым з іх прый-

шоў на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мі ка лай 

СНАП КОЎ, ён з'я віў ся ра зам з 

ма лод шым сы нам. Пас ля та го, 

як укі нуў бю ле тэнь у скры ню для 

га ла са ван ня, Мі ка лай Снап коў 

па клі каў да ін фар ма цый на га 

стэн да свай го спа да рож ні ка і 

па ка заў на парт рэт са ма га ма-

ла до га ў гэ тай акру зе кан ды-

да та. «Вось, я та бе ка заў пра 

яго. Па гля дзі, на ча ты ры га ды 

ста рэй шы за ця бе, і ба чыш!» — 

ска заў ён 17-га до ва му сы ну.

А па чат ку адзі нац ца тай на 

ўчас так прый шоў стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі-

мір АНД РЭЙ ЧАН КА. Жур на ліс-

ты па пра сі лі спі ке ра рас ка заць, 

які мі кры тэ ры я мі ён кі ра ваў ся 

пры сва ім вы ба ры.

«Вы ба ры — гэ та вель мі важ-

нае гра мад ска-па лі тыч нае ме ра-

пры ем ства, і ка лі ўдзель ні ча еш 

у та кіх, заў сё ды трэ ба кі ра вац ца 

зда ро вым сэн сам, — ад ка заў 

ён. — Мы ўсе цу доў на ра зу ме-

ем — ад та го, хто пой дзе пра-

ца ваць у пар ла мент, у мно гім 

за ле жыць мір, ста біль насць у 

на шым гра мад стве, за кон насць, 

пра ва па ра дак, устой лі васць раз-

віц ця на шай кра і ны. А ад гэ та га 

за ле жыць даб ра быт кож най сям'і. 

Та му я кі ра ваў ся тым, што ча ла-

век зра біў, якія ў яго да сяг нен ні ў 

гра мад скім жыц ці, вы твор час ці. 

І я ўба чыў та ко га кан ды да та ў гэ-

тым спі се, за яго пра га ла са ваў».

Ула дзі мір Анд рэй чан ка лі-

чыць, што дэ пу та ты но ва га 

скла ду пар ла мен та не па він ны 

зай мац ца па лі тыч ным кры ты-

кан ствам, а па він ны вы ра шаць 

кан крэт ныя спра вы, якія на кі-

ра ва ны на да сяг нен не вы зна-

ча ных пры яры тэ таў. «Гэ та пы-

тан не за ня тас ці, па вы шэн ня 

да хо даў на ша га на сель ніц тва, 

пы тан ні на рошч ван ня экс пар ту, 

пры цяг нен ня ін вес ты цый. Гэ та 

га лоў нае. Бу дуць гэ тыя пы тан ні 

вы ра ша ныя, бу дзе і па лі тыч ная 

ста біль насць, бу дзе раз ві вац ца 

кра і на», — лі чыць кі раў нік ніж-

няй па ла ты пар ла мен та.

Стар шы ню Са ве та Рэс пуб-

лі кі Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, які 

прый шоў на ўчас так праз не ка то-

ры час пас ля свай го ка ле гі-пар-

ла мен та рыя, жур на ліс ты спы та лі 

пра элект рон нае га ла са ван не: ці 

мо жа та кое пры жыц ца ў Бе ла ру-

сі? Спі кер верх няй па ла ты ад зна-

чыў ак тыў ны ўдзел мо ла дзі ў сё-

лет ніх вы ба рах, пры нам сі ў якас ці 

кан ды да таў у дэ пу та ты, і звя заў 

гэ та з тым, што элект рон нае га-

ла са ван не цал кам маг чы мае, бо 

мо ла дзі гэ та бліз ка і зра зу ме ла.

«Ду маю, удзел у га ла са ван ні 

з вы ка ры стан нем элект рон ных 

срод каў — не да лё кая бу ду чы-

ня», — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні-

ко віч, да даў шы, што Бе ла русь як 

ІТ-кра і на, якая пер шая ад кры ла 

бір жу біт ко і наў, па він на быць не 

апош няй і ў гэ тым пра цэ се.

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі лі-

чыць, што важ на, каб пар ла мент 

пра ца ваў кан струк тыў на. «Час та 

пры хо дзіц ца су ты кац ца, не дзе і ў 

нас, не дзе ў на шых су се дзяў, з 

вя лі кай коль кас цю па пу ліз му. Гэ-

та не мес ца для шоу. Гэ та цяж кая, 

скла да ная ра бо та — у пар ла мен-

це. Але яна ўсё больш па тра буе 

кан струк ты віз му. Спра ва ў тым, 

што ў нас мно гія пы тан ні спа чат-

ку апра бу юц ца праз па ста но вы 

ўра да, ука зы кі раў ні ка дзяр жа-

вы, а нор мы, якія прай шлі та кую 

пра вер ку, по тым за клад ва юц ца 

ў за ка на даў ства, — рас тлу ма чыў 

бес пад стаў насць бур ных дэ ба таў 

пад час пле нар ных па ся джэн няў 

Мі ха іл Мяс ні ко віч. — За раз мы 

пры ня лі да ку мен ты, якія да ты-

чац ца Пад атко ва га ко дэк са, 

пра цу ем над Гра ма дзян скім ко-

дэк сам, на па ды хо дзе Ко дэкс аб 

аду ка цыі».

На пры кан цы спі кер да даў, 

што «бе ла ру сы ба чаць кан ды-

да таў на скрозь і та му заў сё ды 

вы бі ра юць год ных».

Ві цэ-прэм' ер Ігар ПЕТ РЫ-

ШЭН КА прый шоў на вы бар чы 

ўчас так ра зам са сва ёй сям' ёй.

«Мая дач ка ўжо трэ ці раз бя рэ 

ўдзел у га ла са ван ні, — па ве да-

міў ён жур на ліс там. — Унук яшчэ 

не ўдзель ні чае, але па ві нен ба-

чыць і рых та вац ца да рэа лі за цыі 

сва іх кан сты ту цый ных пра воў у 

бу ду чы ні».

На пы тан не, што ўрад ча кае ад 

пар ла мен та, ён ад ка заў на ступ-

ным чы нам: «Вель мі важ на цес-

нае і эфек тыў нае ўза е ма дзе ян не 

па між вы ка наў чай га лі ной ула ды 

і за ка на даў чай. За раз па тра бу ец-

ца рэ гу ля ван не за ка на даў ства ў 

су вя зі з ак ту а лі за цы яй пра цэ саў, 

якія хут ка змя ня юц ца ў све це і 

ў на шай кра і не. За ка на даў ства 

па він на ад па вя даць той сіс тэ ме 

ка ар ды нат, у якой раз ві ва ец ца 

Бе ла русь. Та му ад та го, на коль кі 

зла джа на бу дзе пра ца ваць пар ла-

мент з усі мі га лі на мі ўла ды, у асаб-

лі вас ці з вы ка наў чай, за ле жыць 

даб ра быт на шых лю дзей».

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 

спа чат ку на ве да ла су сед ні вы-

бар чы ўчас так, на якім га ла са ваў 

лі дар кра і ны. Пас ля гэ та га яна 

ад да ла свой го лас за абра на га 

ёй кан ды да та ў дэ пу та ты і так са-

ма па ды шла да жур на ліс таў.

«Пад час вы ба раў у мя не заў-

сё ды доб ры на строй. У на шай 

кра і не дзень вы ба раў — гэ та свя-

та. Мы пры вык лі да гэ та га. За 

ка го га ла са ва ла? Ка неш не, за 

са ма га да стой на га кан ды да та, 

які бу дзе прад стаў ляць у пар ла-

мен це лю дзей, што жы вуць на 

гэ тай тэ ры то рыі. Ду маю, ён бу-

дзе вы кон ваць гэ та на леж ным 

чы нам. Лі чу, што я зра бі ла пра-

віль ны вы бар, але жыц цё па ка-

жа», — ска за ла яна.

На тал ля Ка ча на ва лі чыць, 

што ў кра і не вы ба ры пра хо дзяць 

да стат ко ва ак тыў на. У лю дзей, 

якія пры хо дзяць на вы бар чыя 

ўчаст кі, так са ма свя точ ны на-

строй, пра што ёй рас ка за лі кі-

раў ні кі аб лас цей. Яна па дзя ка-

ва ла су пра цоў ні кам участ ко вых 

ка мі сій, ар тыс там, ра бот ні кам 

ганд лю, якія да па ма га юць ства-

раць ад мыс ло вую ат мас фе ру 

на вы бар чых участ ках, і гра ма-

дзя нам, якія вы каз ва юць сваю 

па зі цыю і бя руць удзел у гэ тай 

важ най для кра і ны па лі тыч най 

кам па ніі.

Дэ пу та там па ві нен быць той, 

хто лю біць сваю кра і ну і на род, 

да да ла На тал ля Ка ча на ва.

«Ра бо та ў пар ла мен це ня-

прос тая, трэ ба ўмець пра ца ваць 

не толь кі з за ко на мі, па якіх бу-

дзе раз ві вац ца на ша кра і на, але 

і з людзь мі, вы кон ваць да дзе ныя 

пад час пе рад вы бар чай кам па ніі 

абя цан ні. Важ на, каб дэ пу тат, 

ка лі атры мае ман дат, ак тыў на 

пра ца ваў з людзь мі. У пар ла мент 

па він ны быць абра ныя са мыя да-

стой ныя», — рэ зю ма ва ла кі раў-

нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗА КАН СТРУК ТЫЎ НАСЦЬ, 
ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ І ЧА ЛА ВЕ КА ЛЮБ СТВА

Як га ла са ва лі вы шэй шыя 
служ бо выя 

асо бы 
кра і ны

Ста ліч ны вы бар чы ўчас так № 507 раз мяс ціў ся ў біз нес-цэнт ры 

«Па кроў скі», што на пра спек це Пе ра мож цаў, на су праць «Мінск-

Арэ ны». Сю ды пры хо дзі лі га ла са ваць жы ха ры Ста ра ві лен скай 

вы бар чай акру гі № 105, у якую ўвай шла част ка Цэнт раль на га 

ра ё на ад пра спек та Пе ра мож цаў і ву лі цы Ці мі ра зе ва да ву лі цы 

Ка рас та я на вай і Мін скай каль ца вой да ро гі, у тым лі ку да мы, у 

якіх жы вуць вы шэй шыя служ бо выя асо бы.
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