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Брэст чы на
На пер шым 
участ ку пер шай 
акру гі

На вы бар чым участ ку пад ну-

ма рам 1 Брэсц кай-За ход няй вы-

бар чай акру гі № 1 зран ку гу чаў 

ра яль. І гэ та не дзі ва. Учас так раз-

ме шча ны ў му зыч ным ка ле джы 

імя Р. Шыр мы.

Сва ёй ува гай учас так уша на ва-

лі 15 на зі раль ні каў. Для іх ра бо ты 

ство ра ны ўсе ўмо вы. Што і па цвер-

дзі ла ў раз мо ве з жур на ліс та мі на-

зі раль нік ад СНД Свят ла на Іль і на. 

Па вод ле яе ацэн кі, пра цэс пра хо-

дзіў спа кой на, у ад па вед нас ці з 

за ка на даў ствам, як бы ло і ў 2016 

го дзе, ка лі яна так са ма пра ца ва ла 

ў Бе ла ру сі ў якас ці на зі раль ні ка.

У 8 га дзін ра ні цы на ўчас так пры-

ехаў стар шы ня Брэсц ка га абл-

вы кан ка ма Ана толь ЛІС. Паз ней, 

ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан-

дэн та «Звяз ды», Ана толь Ва сі ле віч 

па ве да міў, што гэ та яго аса біс тая 

тра ды цыя, якой ужо пад со рак га-

доў, — пры хо дзіць на ўчас так з са-

ма га ран ку ў дзень га ла са ван ня.

Дэ пу та там, што бу дуць абра ны, 

кі раў нік воб лас ці па жа даў та кой 

жа ак тыў нас ці, якую яны пра дэ-

ман стра ва лі пад час вы бар чай 

кам па ніі: су стрэ чы, ста сун кі з вы-

бар шчы ка мі па він ны быць па ста-

ян ны мі. 

Га вор ка так са ма зай шла пра 

на дзён нае — пра са цы яль ныя аб'-

ек ты, якія больш за ўсё па трэб ны 

лю дзям. Ана толь Ліс па ве да міў, 

што на бу ду чы год пра гра ма бу-

даў ніц тва сфар мі ра ва ная.

Па вод ле яго слоў, пла ны на-

сы ча ныя: «Ра бо ты хо піць усім. 

А дэ пу та таў вы бі ра ем для та го, каб 

за ко ны іш лі ў на гу з жыц цём».

Ві цеб шчы на
Ве даць, 
што хва люе 
лю дзей

Стар шы ня Ві цеб ска га аб-

лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Мі ка лай ШАРС НЁЎ пра га ла са ваў 

у До ме куль ту ры Ві цеб скай дзяр-

жаў най ака дэ міі ве тэ ры нар най ме-

ды цы ны.

Ён па він ша ваў з пер шы мі ў 

жыц ці вы ба ра мі двух хлоп цаў-пер-

ша курс ні каў і ўру чыў ім па мят ныя 

па да рун кі, па ці ка віў ся ўра жан ня-

мі ў на зі раль ні каў, якія пры еха лі 

з Ра сіі і Ка зах ста на, і па чуў, што 

на строй у іх доб ры, а ўсё, што да-

ты чыц ца ар га ні за цыі вы ба раў у 

Бе ла ру сі, на іх дум ку, на вель мі 

вы со кім уз роў ні.

Мі ка лай Шарс нёў пад крэс ліў, 

што на род ным вы бран ні кам трэ ба 

вель мі ак тыў на пра ца ваць у сва-

іх акру гах. Яны па він ны ве даць, 

чым жы вуць вы бар шчы кі, ча му 

ра ду юц ца, якія праб ле мы трэ ба 

вы ра шаць, якія пы тан ні най больш 

хва лю юць.

Го мель шчы на
Ба ланс 
ста біль нас ці 
і пра грэ су

Ва ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка 

Ска ры ны, дзе раз ме шча ны ўчас-

так № 17 Го мель скай-Цэнт раль най 

акру гі № 33, прый шоў га ла са ваць 

стар шы ня Го мель ска га абл вы-

кан ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ. 

— Я га ла сую за ра зум ны ба-

ланс ста біль нас ці і пра грэ су. За 

муд расць да свед ча ных пра фе сі я-

на лаў, за да сяг нен ні ка лек ты ваў і 

прад пры ем стваў. У апош нія 25 га-

доў ста біль на раз ві ва ец ца эка но-

мі ка на шай дзяр жа вы. Удзя ля ец ца 

ўва га як рэ аль на му сек та ру эка но-

мі кі, так і са цы яль ным кі рун кам. 

У Го мель скай воб лас ці ёсць улас-

ны брэнд — комп лекс нае доб ра-

ўпа рад ка ван не на се ле ных пунк-

таў. Гэ тая ра бо та бу дзе пра цяг вац-

ца. Сён ня я га ла сую і за ар га ніч нае 

ўза е ма дзе ян не пар ла мен та і мяс-

цо вых ор га наў ула ды.

Кі раў нік Го мель шчы ны ўру чыў 

па да рун кі тым ма ла дым лю дзям, 

якія ўпер шы ню ста лі вы бар шчы-

ка мі, пад ра бяз на па зна ё міў ся з на-

ву ко вы мі на пра цоў ка мі, што бы лі 

прад стаў ле ны на стэн дах ма ла ды-

мі ву чо ны мі Го мель ска га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та імя Фран цыс ка 

Ска ры ны.

Гро дзен шчы на
Пра ца ваць 
на бу ду чы ню

Для стар шы ні Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра 

КРАЎ ЦО ВА вы ба ры — ад каз ная 

кам па нія, якая на кі ра ва на на раз-

віц цё гра мад ства. «Спа дзя ю ся, 

што мы сён ня вы бе рам да стой-

ных прад стаў ні коў у пар ла мент, 

якія да па мо гуць вы ра шаць мно гія 

праб ле мы, каб не ад ста ваць ад 

ча су, бо свет ня спын на ідзе на пе-

рад», — пад крэс ліў ён.

На гэ тым участ ку, які раз мяс-

ціў ся ў Гро дзен скай га рад ской 

гім на зіі, чле ны ка мі сіі пры ві та лі і 

най ста рэй ша га вы бар шчы ка — 

100-га до ва га Ся мё на Фе а фа на ві-

ча Па да фё да ва. Фран та ві ка і фі ло-

са фа ве да юць мно гія гро дзен цы, 

ён ста яў ка ля вы то каў ства рэн ня 

Гро дзен ска га ме ды цын ска га ўні-

вер сі тэ та, доў гі час пра ца ваў вы-

клад чы кам. Ні ад ны вы ба ры не 

аб ы хо дзяц ца без удзе лу фран та-

ві ка.

«Гэ та важ ная па дзея ў жыц ці 

кра і ны, го ра да. Ад та го, які бу дзе 

пар ла мент, за ле жыць і на ша жыц-

цё, та му кож ны з нас пры хо дзіць, 

каб ад даць свой го лас за тых, хто 

га то вы пра ца ваць не толь кі на су-

час насць, але і на бу ду чы ню», — 

вы зна чыў сваю па зі цыю най ста-

рэй шы вы бар шчык.

Ма гі лёў шчы на
Для эфек тыў най 
дзей нас ці

Кі раў нік Ма гі лёў скай воб лас-

ці Ле а нід ЗА ЯЦ са сва ёй жон кай 

Алай Ула дзі мі ра ўнай пра га ла са-

ваў да тэр мі но ва.

Сваё жа дан не зра біць гэ та ён 

растлу ма чыў тым, што ў яго су бо-

та і ня дзе ля — ра бо чыя дні і таму 

знай шоў най больш воль ны час, 

каб прый сці на вы бар чы ўчас так і 

ад даць свой го лас за кан ды да та.

Што да ты чыц ца якас цяў, які мі 

па ві нен ва ло даць дэ пу тат пар-

ла мен та, гу бер на тар на пер шае 

мес ца ста віць яго пра фе сі я на лізм 

і жа дан не пры нес ці ка рысць лю-

дзям:

— Той ча ла век, за яко га мы га-

ла су ем і абі ра ем у пар ла мент, па-

ві нен ва ло даць вя лі кай эру ды цы-

яй, вы со кай дзяр жаў нас цю, быць 

вя до мым у гра мад стве сва і мі дзе-

ла вы мі якас ця мі, каб вы бар шчы-

кі вы раз на ўяў ля лі, за ка го яны 

ад да юць свае га ла сы. Кан ды дат 

па ві нен быць ква лі фі ка ва ным спе-

цы я ліс там у сва ёй га лі не, умець 

пры маць пра віль ныя ра шэн ні, каб 

рас пра цоў ваць за ко ны, па якіх бу-

дзе жыць гра мад ства. У пар ла мен-

це па він ны быць пад рых та ва ныя 

лю дзі, вы ха ва ныя ў ду ху па тры я-

тыз му, лю бо ві да сва іх гра ма дзян, 

каб мак сі маль на эфек тыў на вы-

ка рыс тоў ваць час, які яны бу дуць 

зна хо дзіц ца на гэ тай вы со кай вы-

бар най па са дзе.

Дарэчы, са мая вы со кая кан ку-

рэн цыя за дэ пу тац кі ман дат — во-

сем ча ла век на мес ца — бы ла ў 

Ма гі лёў скай Цэнт раль най вы бар-

чай акру зе № 85, най мен шая — два 

ча ла ве кі на мес ца — у Баб руй скай 

сель скай выбарчай акрузе № 80.

Мін шчы на
З да стаў кай 
на дом...

На ўчас тку для га ла са ван ня 

№ 60 Сма ля віц ка га ра ё на 691 вы-

бар шчык, было шмат за явак для 

вы ез ду ў на се ле ныя пунк ты ад лю-

дзей ста ла га ўзрос ту. У лі ку тых, 

да ка го чле ны вы бар чай ка мі сіі вы-

еха лі на дом, — На дзея Па ля гош ка 

з вёс кі Ма лое За луж жа. Над зеі Іва-

наў не хут ка споў ніц ца 90 га доў.

«Зруч на, ка лі на дом пры яз джа-

юць з урнай, — ска за ла яна. — Бо 

са мой праб ле ма тыч на да брац ца 

да мес ца га ла са ван ня». Жан чы на 

ўсё жыц цё ад пра ца ва ла ў мяс цо-

вым кал га се па ля во дам, жы вё ла-

во дам, вы рас ці ла пяць дзя цей, якія 

час та на вед ва юц ца да ма ці, пры-

яз джа юць да ба бу лі так са ма дзе-

сяць уну каў і во сем праў ну каў.

Да во лі ак тыў на іш лі вы бар шчы-

кі і на ўчас так для га ла са ван ня 

№ 507 Ста ра ві лен скай акру гі 

№ 105 го ра да Мін ска. Ме на ві та 

тут, па мес цы жы хар ства, пра га-

ла са ваў стар шы ня Мі набл вы кан-

ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА.

Ана толь Мі хай ла віч па він ша ваў 

усіх пры сут ных са свя там ра бот ні-

каў сель скай гас па дар кі. Ме на ві та 

ім мы аба вя за ны тым, што у нас 

ёсць на ста ле, кан ста та ваў кі раў-

нік цэнт раль на га рэ гі ё на.

Мінск
Без за ўваг

На ўчаст ку № 260 Гру шаў скай 

вы бар чай акру гі № 98, які зна хо-

дзіц ца ў Мін скай шко ле мас тац-

тваў, у 16.30 лю дзей шмат, бо 

вы бар шчы кі па ды хо дзяць сем' я мі 

з дзець мі. Спы ня юц ца ка ля стэн-

да з пла ка там, дзе прад стаў ле ны 

кан ды да ты, і ці ха аб мяр коў ва юць 

іх па між са бой. Мно гія пры зна юц-

ца, што не зна ё мыя з пра гра май 

кан ды да таў і та му ро бяць вы бар, 

кі ру ю чы ся прад стаў ле най на пла-

ка тах ін фар ма цы яй.

— На на шым участ ку 2000 

вы бар шчы каў, — ка жа стар шы-

ня ка мі сіі Ула дзі мір КА РОТ-

КІ. — Да тэр мі но ва пра га ла са ва ла 

478 ча ла век, а ўся го на ця пе раш-

ні час пра га ла са ва ла ка ля 900. 

З на зі раль ні ка мі ў нас скла лі ся спа-

кой ныя і доб ра зыч лі выя ад но сі ны, і 

мы гэ тым вель мі за да во ле ны.

Стар шы ня ка мі сіі рас ка заў, 

што да адзі нац ца ці га дзін ра ні цы 

на ўчаст ку ўво гу ле бы ло ці ха. Да 

два нац ца ці прый шло тры ча ла ве кі, 

і ўжо пас ля ста лі ак тыў на па ды хо-

дзіць і га ла са ваць. І гэ та не дзіў на, 

бо асноў ная част ка вы бар шчы каў 

жы ве ў но ва бу доў лях, і, як пра ві ла, 

гэ та ма ла дыя сем'і з дзець мі. На 

ўчаст ку пра хо дзіў кан цэрт, на якім 

вы сту па лі дзі ця чыя ка лек ты вы на-

ву чэн цаў шко лы мас тац тваў, і па 

тра ды цыі пра цаваў бу фет.

— На сён няш ні дзень ні я кіх 

скар гаў і за ўваг ня ма, — кан ста-

туе на зі раль нік на ўчаст ку Ле а нід 

Вашлеўскі. — На гэ тым участ ку 

ўсё дас ка на ла зроб ле на, на прык-

лад, скар бон кі праз рыс тыя, бач на, 

хто і коль кі кі дае бю ле тэ няў. Са мі ж 

бю ле тэ ні вы да юць па паш пар це, у 

ка бін кі за хо дзяць па ад ным, та му 

вы ба ры, на мой по гляд, тут пра-

хо дзяць у рам ках за ка на даў ства. 

Спа дзя ю ся, што на гэ тым участ ку 

ўво гу ле за ўваг не бу дзе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

У Грод не на ўчас так для га ла са ван ня прый шоў 100-га до вы 

фран та вік. Ён па тлу ма чыў, што для яго ўдзел у вы ба рах — 

важ ная па дзея, бо ад скла ду пар ла мен та за ле жыць жыц цё 

гра мад ства: не толь кі су час насць, але і бу ду чы ня. 

А вось да ста лых гра ма дзян, што не маг лі па ста не зда роўя 

пра га ла са ваць у ста цы я нар най уста но ве, чле ны вы бар чых 

ка мі сій пры яз джа лі да ха ты. Да ад ной та кой вы бар шчы цы — 

амаль 90-га до вай бы лой ра бот ні цы аг ра пра мыс ло ва га 

комп лек су — мы за ві та лі на Мін шчы не. Больш пад ра бяз на 

пра тое, як прай шло га ла са ван не ў асноў ны дзень вы ба раў, — 

у ма тэ ры я лах на шых улас ных ка рэс пан дэн таў.

АД КАЗ НЫ ВЫ БАРАД КАЗ НЫ ВЫ БАР
Як пра хо дзі ла га ла са ван не ў рэ гі ё нах?

У гэ тыя дні ў Бе ла ру сі пра ца ва лі на-
цы я наль ныя (іх бы ло амаль 39 ты сяч) 
і між на род ныя (уся го 1030 ча ла век) 
на зі раль ні кі. 

«Коль касць (між на род ных на зі раль ні-
каў. — «Зв.») па вя лі чы ла ся, і знач на. Ка лі 
ўзяць апош нія вы ба ры, дзе іх бы ло шмат, 
гэ та вы ба ры Прэ зі дэн та ў 2015 го дзе — 
827 ча ла век, вы ба ры пар ла менц кія 2016 
го да — бы ло 737. А за раз 1030, на 200 
больш», — на га да ла стар шы ня ЦВК Лі дзія 
ЯР МО ШЫ НА.

Ся род між на род ных ар га ні за цый, якія на-

кі ра ва лі на зі раль ні каў у Бе ла русь, — СНД, 

ШАС, БДІПЧ АБ СЕ, ПА СЕ, ПА АБ СЕ, вы-

бар чыя ор га ны ін шых кра ін, дып ла ма тыч-

ныя кар пу сы. Бы ло акрэ ды та ва на шэсць 

не за леж ных на зі раль ні каў. Па сло вах Лі дзіі 
Яр мо шы най, па вя лі чы ла ся коль касць усіх 

прад стаў ніц тваў, асаб лі ва ад СНД: «Ра ней 

яно ў па ры тэ це бы ло з мі сі яй АБ СЕ, а за раз 

больш чым на 100 пе ра вы шае».

Учо ра прэс-кан фе рэн цыю аб сва ёй ра бо це 

да лі на зі раль ні кі ад мі сій СНД, ШАС, АБ СЕ.

СНД

Стар шы ня мі сіі Са друж нас ці Не за леж-

ных Дзяр жаў вы ка наў чы сак ра тар СНД 

Сяр гей ЛЕ БЕ ДЗЕЎ рас ка заў, што 475 на зі-

раль ні каў (пар ла мен та рыі, кі раў ні кі ЦВК кра ін, 

дып ла ма ты, су пра цоў ні кі Вы кан ка ма СНД) на-

кі ра ва лі во сем кра ін — не бы ло прад стаў ні коў 

Укра і ны, Мал до вы і, зра зу ме ла, Бе ла ру сі.

«На дум ку на зі раль ні каў ад СНД ор га ны 

ўла ды Рэс пуб лі кі Бе ла русь і вы бар чыя ка-

мі сіі ўсіх уз роў няў за бяс пе чы лі пра вя дзен не 

вы ба раў на вы со кім ар га ні за цый ным уз роў-

ні. Мі сія на зі раль ні каў ад СНД пры хо дзіць да 

вы сноў, што вы ба ры 17 ліс та па да 2019 го да 

пра ве дзе ны ў ад па вед нас ці з Кан сты ту цы-

яй, Вы бар чым ко дэк сам Бе ла ру сі, прай шлі 

на кан ку рэнт най асно ве, ад кры та і га лос на, 

бы лі сва бод ны мі, праз рыс ты мі і ад па вя да-

лі прын цы пам пра вя дзен ня дэ ма кра тыч ных 

вы ба раў», — ска заў Сяр гей Ле бе дзеў.

ШАС

Шан хай ская ар га ні за цыя су пра цоў ніц тва 

прад ста ві ла 17 на зі раль ні каў з ся мі кра ін. 

Кі раў нік мі сіі на мес нік ге не раль на га сак-

ра та ра ШАС Се СЯ А ЮН так са ма ад зна чыў 

вы со кі ўзро вень вы бар чай кам па ніі. «Мі сія 

кан ста туе, што вы ба ры ад па вя да лі па тра ба-

ван ням вы бар ча га за ка на даў ства Рэс пуб лі кі 

Бе ла ру сі і пры ня тым кра і най між на род ным 

абяз ацель ствам. Па ру шэн няў нор маў на цы-

я наль на га за ка на даў ства, якія ста вяць пад 

су мнен не ле гі тым насць вы ба раў, мі сі яй не 

вы зна ча на. Мі сія пры знае мі ну лыя вы ба ры 

праз рыс ты мі, са праўд ны мі і дэ ма кра тыч ны-

мі», — за чы таў вы ні ко вую за яву Се Ся а юн.

АБ СЕ

На зі раль ні кі ад АБ СЕ, ма ю чы пэў ныя 

за ўва гі, ад зна чы лі і ня ма ла ста ноў чых мо-

ман таў. «Мы ві та ем на ма ган ні ад мі ніст ра-

цыі, ад каз най за вы ба ры, па ін фар ма ван ні 

на сель ніц тва і за ах воч ван ні ўдзе лу лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі», — пад крэс-

лі ла спе цы яль ны ка ар ды на тар і кі раў нік 

ка рот ка тэр мі но вай мі сіі на зі раль ні каў 

АБ СЕ Мар га рэт СЕ ДЭР ФЕЛЬД.

Ка ман да на зі раль ні каў БДІПЧ АБ СЕ пра-

бы ла ў Бе ла ру сі больш за ме сяц, у тым лі ку 

трыц цаць на зі раль ні каў на пра ця гу доў га-

га ча су пра ца ва лі ў рэ гі ё нах — уся го ка ля 

400 су пра цоў ні каў па ўсёй кра і не.

«З бо ку ўла ды атры ма лі пад трым ку ў збо-

ры не аб ход най ін фар ма цыі. Ула ды акрэ ды-

та ва лі вя лі кую коль касць мяс цо вых і між на-

род ных на зі раль ні каў, што му сі ла па спры-

яць праз рыс тас ці пра цэ су», — ад зна чы ла 

кі раў нік між на род най мі сіі па на зі ран ні 

за вы ба ра мі Ко рын ЁН КЕР.

Усе прад стаў ні кі між на род най мі сіі вы ка-

за лі га тоў насць да су пра цоў ніц тва з Бе ла-

рус сю, каб за бяс пе чыць доў га тэр мі но выя 

зме ны на ка рысць гра ма дзя нам кра і ны 

і дэ ма кра тыі ў Еў ро пе ў цэ лым.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

 СЛО ВА НА ЗІ РАЛЬ НІ КАМ
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