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ВЫСНОВЫ  

 на этапе вылучэння і рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 

выбарчая кампанія працягвае заставацца малапрыкметнай для беларускага 

грамадства; 

 ініцыятыўныя групы выбаршчыкаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты 

ажыццяўляюць збор подпісаў у асноўным шляхам правядзення вулічных пікетаў і 

абыходу выбаршчыкаў па месцы іх жыхарства; 

 кандыдаты ад дэмакратычных сілаў аддаюць перавагу вулічным пікетам, паколькі 

для іх гэта не толькі сродак збору подпісаў, але і магчымасць заявіць пра сябе ва 

ўмовах адсутнасці доступу да дзяржаўных СМІ;  

 падчас збору подпісаў зноў выкарыстоўваецца адміністрацыйны рэсурс, але пакуль 

не так шырока, як у мінулыя кампаніі; 

 у рэгіёнах адзначана тэндэнцыя мясцовых уладаў павялічыць колькасць месцаў для 

пікетавання, але пры гэтым у большасці гарадоў працягвае дзейнічаць забарона на 

збор подпісаў на цэнтральных плошчах; 

 дзяржаўныя СМІ недастаткова асвятляюць тэму выбараў, падтрымліваюць 

праўладных кандыдатаў, а інфармацыі пра іншых практычна не даюць; незалежныя 

СМІ таксама не вельмі шырока асвятляюць кампанію; 

 назіраюцца перашкоды ў дзейнасці доўгатэрміновых назіральнікаў, выяўленыя 

факты правядзення закрытых пасяджэнняў ВК без запрашэння назіральнікаў. 

ЗБОР ПОДПІСАЎ 

Ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты працягваюць збор подпісаў. У 

асноўным яны ажыццяўляюць збор подпісаў шляхам правядзення вулічных пікетаў і 

абыходу выбаршчыкаў па месцы іх жыхарства. Назіральнікі адзначаюць нязначную 

цікавасць грамадзян да выбарчай кампаніі. 

Выбарчая актыўнасць прэтэндэнтаў у кандыдаты і іх ініцыятыўных груп у рэгіёнах 

розная. У многіх населеных пунктах на працягу тыдня пікетаў практычна не заўважана: 

напэўна, подпісы збіраюць шляхам абыходу выбаршчыкаў па кватэрах. Істотных 



перашкодаў ініцыятыўным групам падчас збору подпісаў не чыніцца. Аднак асобныя 

інцыдэнты зафіксаваныя. 

13 ліпеня ў г. Баранавічы сябры ініцыятыўнай групы Таццяны Малашчанка ладзілі пікет 

побач з крамай «Карона». Як толькі пачалі збор подпісаў, начальнік аховы крамы пачаў 

патрабаваць узгаднення пікета з кіраўніцтвам крамы, у выпадку адмовы ён патрабаваў 

пакінуць тэрыторыю. Пасля адмовы пікетоўшчыкаў і тлумачэння, што ім не патрэбны 

дазвол, бо яны маюць права на збор подпісаў, начальнік выклікаў супрацоўніка міліцыі. 

Супрацоўнік міліцыі валодаў сітуацыяй, таму ініцыятыўная група надалей працягнула 

збор подпісаў без перашкод1. 

Сябру Хрысціянска-дэмакратычнага руху Вольгу Кавалькову, вылучаную па Дамброўскай 

ВА № 103 у г. Мінску, выклікалі ў АВК за выкарыстанне на пікетах бел-чырвона-белага 

сцяга з сіняй зоркай2. 

У Віцебску асобныя кіраўнікі і начальнікі аховы некаторых прадпрыемстваў спрабавалі не 

дазволіць збор подпісаў, выклікаўшы нарады міліцыі. Супрацоўнікі міліцыі не задаволілі 

незаконныя патрабаванні, таму што ва ўсіх гэтых месцах рашэннем мясцовых уладаў збор 

подпісаў не быў забаронены. 

З’явіліся і першыя звесткі пра збор подпісаў з выкарыстаннем адміністрацыйнага рэсурса. 

6 ліпеня на Наваполацкай ЦЭЦ супрацоўніца аддзела кадраў збірала ў працоўны час 

подпісы ў падтрымку Вадзіма Дзевятоўскага. У частцы падпісных лістоў зборшчыкам 

была пазначана яна, а ў частцы – яе непасрэдны кіраўнік, загадчык аддзела кадраў. Да 

кожнага з сябраў ініцыятыўнай группы праўладнага прэтэндэнта на дэпутацкі мандат на 

гэтым прадпрыемстве даведзены план па колькасці подпісаў. 

У Крычаве 13 ліпеня намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Крычаўцэменташыфер»3 

Жана Кустрэй арганізавала збор подпісаў на працоўным месцы ў падтрымку старшыні 

Крычаўскага раённага Савета дэпутатаў, члена КПБ Таццяны Марачковай. Назіральнікі 

паведамілі пра гэты факт у Крычаўскую АВК № 83 (старшыня – Здановіч Алена). 

У Мазыры ва ўстановах дашкольнага выхавання і на прадпрыемствах збіраюць подпісы ў 

падтрымку вылучэння дзеючага дэпутата Палаты прадстаўнікоў па Мазырскай ВК № 42 

Мікалая Расохі. У Рэчыцкім райпо і на ААТ «Рэчыцкі тэкстыль» прымушалі падпісвацца 

за праўладнага кандыдата, намесніка старшыні Гомельскага абласнога выканаўчага 

камітэта Баляслава Пірштука. 

МЕСЦЫ ДЛЯ ЗБОРУ ПОДПІСАЎ 

У межах падрыхтоўкі да этапа збору подпісаў мясцовыя ўлады прымалі рашэнні пра 

месцы, забароненыя для правядзення пікетаў па зборы подпісаў. Агульная тэндэнцыя 

паказвае, што ў многіх гарадах колькасць забароненых месцаў скарацілася ў параўнанні з 

папярэднімі выбарамі. Шмат дзе ў гэтым годзе можна збіраць подпісы на тэрыторыі 

ўстаноў адукацыі, медычных устаноў, устаноў культуры і спорту, сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва, культавых устаноў. 

Напрыклад, у параўнанні з парламенцкімi выбарамi 2012 года, у г. Гродна з ліку месцаў, 

дзе забаронены збор подпісаў, выключаныя тэрыторыі арганізацый, якія забяспечваюць 

                                                           
1 http://elections2016.spring96.org/be/news/83845 
2 http://bchd.info/11271-volgu-kavalkovu-vyklikayuc-u-kamisiyu-za-vykarystanne-nacyyanalnay-simvoliki.html 
3 http://elections2016.spring96.org/be/news/83854 



абароназдольнасць, бяспеку дзяржавы і жыццядзейнасць насельніцтва (грамадскі 

транспарт, прадпрыемствы вода-, цепла- і энергазабеспячэння і інш.). Выключана вельмі 

недакладная фармулёўка пра «месцы, што ўяўляюць небяспеку для жыцця і здароўя 

грамадзян, перашкаджаюць рабоце прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і руху 

транспарту». 

Падобная сітуацыя склалася ў Магілёве: гарвыканкам зняў забарону на пікетаванне для 

збору подпісаў на тэрыторыі ўстановаў фізкультуры і спорту, сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва, на адлегласці меней за 50 метраў ад прадпрыемстваў з колькасцю 

працоўных болей за 300 чалавек, на адлегласці меней за 200 метраў ад будынкаў і ўстаноў, 

у якіх знаходзяцца арганізацыі, на якія ўскладзены функцыі рэдакцый тэлевізійных і 

радыёвяшчальных СМІ.  

У Салігорску мясцовыя ўлады скарацілі спіс забароненых месцаў: у прыватнасці, 

адменена забарона на збор подпісаў каля помнікаў архітэктуры, гісторыі і культуры. 

Знікла абсурдная забарона на збор подпісаў на пешаходных пераходах, уведзена больш 

дакладнае вызначэнне аб’ектаў чыгуначнага і аўтамабільнага транспарту. Улічана 

крытыка мясцовых актывістаў, якія ўказвалі на адсутнасць дакладнага пераліку 

тэрыторый канкрэтных арганізацый, што раней стварала небяспеку канфліктных сітуацый 

пры зборы подпісаў ініцыятыўнымі групамі кандыдатаў.  

У Маладзечна з пераліку аб’ектаў, каля якіх забаронена праводзіць пікеты, выключаны 

грамадскі транспарт, прадпрыемствы вода-, цепла- і энергазабеспячэння, установы аховы 

здароўя і адукацыі.  

Слуцкія ўлады дазволілі збор подпісаў каля будынкаў сельскіх выканкамаў, а забарону на 

збор подпісаў каля ўстановаў аховы здароўя пакінулі толькі для Слуцкай цэнтральнай 

раённай бальніцы.  

Пры гэтым у вялікай колькасці гарадоў умовы не змяніліся ў лепшы бок. У Бабруйску 

пералік месцаў, дзе забаронены збор подпісаў шляхам пікетавання, не змяніўся з 

папярэдніх выбарчых кампаній. Шмат дзе забаронена збіраць подпісы выбаршчыкаў на 

цэнтральных плошчах (гарады Бабруйск, Салігорск, Слуцк, Маладзечна, Мінск і ішн.). 

ПРАЦА СМІ 

Агульная сітуацыя ў краіне складаецца такім чынам, што дзяржаўныя СМІ 

падтрымліваюць і асвятляюць дзейнасць толькі праўладных патэнцыйных кандыдатаў. 

Пра дзейнасць астатніх кандыдатаў практычна не ўзгадваецца, ці ўзгадваецца 

фрагментарна. Дзяржаўныя СМІ публікуюць артыкулы агульнага характару з заклікам да 

ўдзелу ў выбарах. Незалежныя СМІ асвятляюць дзейнасць дэмакратычных кандытатаў 

даволі слаба, або наогул не пішуць пра выбарчую кампанію. 

Напрыклад, у газеце «Новополоцк сегодня» №55 ад 08.06.16 змешчаны адразу 3 

артыкулы, прысвечаныя праўладнаму прэтэндэнту ў кандыдаты Вадзіму Дзевятоўскаму. 

Асобы іншых не асвятляюцца. Падобная сітуацыя назіраецца ў Баранавічах: дзяржаўная 

газета «Наш край» №52 ад 13.07.16 піша толькі пра пікеты ў падтрымку дзеючага 

дэпутата Вольгі Палітыка. Зельвенская раённая газета «Праца» дае матэрыялы толькі пра 

пікеты і сустрэчы дзеючага дэпутата Алы Сопікавай, не ўзгадваючы пра пікеты яе 

апанента Івана Шэгі. 

Прэтэндэнтам у кандыдаты ў дэпутаты М. Уласевічам былі пададзены скаргі ў камісію 

Смаргонскай ВА № 59 (старшыня – Раіса Захарыч) на тое, што дзяржаўная газета 



«Астравецкая праўда» на сайце і ў друкаваным варыянце размясціла паведамленне аб 

рэгістрацыі ініцыятыўнай групы старшыні Астравецкага райвыканкама Адама Кавалько, а 

пра дзве іншыя ініцыятыўныя групы не ўзгадала. У адказ камісія прапанавала газеце 

выправіць дадзенае парушэнне. На сайце газеты паведамленне аб рэгістрацыі дзвюх 

іншых групаў было размешчана аператыўна.  

ПРАЦА НАЗІРАЛЬНІКАЎ 

Ёсць паведамленні пра перашкоды ў дзейнасці доўгатэрміновых назіральнікаў.  

Назіральнік у Полацкай сельскай ВА №28 (старшыня АВК – Сяргей Труханаў) адзначае, 

што інфармацыя пра час пасяджання камісіі з’явілася напярэдадні, 4 ліпеня, але потым 

была знятая. Тым самым быў парушаны п. 7 Інструкцыі ЦВК. 

Назіральнік у Бабруйскай-Першамайскай ВА № 79 паведамляе, што на паседжанні яго не 

запрашаюць і аб часе правядзення не інфармуюць. Дадзены факт сведчыць аб парушэнні 

АВК арт. 13 ВК, а таксама палажэнняў Практычнага дапаможніка ЦВК4: згодна з яго 

нормамі, сакратар камісіі абавязаны інфармаваць назіральнікаў, акрэдытаваных у камісіі, 

пра дату і час правядзення пасяджэння. 

Назіральнік Барысаўскай сельскай ВА № 63 зафіксаваў факт правядзення 05.07.16 

старшынёй АВК Пятром Навіцкім закрытай ад назіральнікаў «інструкцыйнай нарады». У 

сувязі з гэтым ён звярнуўся ў камісію з прапановай забяспечыць празрыстасць 

калегіяльнай працы камісіі на пасяджэннях з удзелам назіральнікаў. У сваім адказе 

старшыня АВК спаслаўся на палажэнне Практычнага дапаможніка, паводле якога 

старшыня «ажыцяўляе агульнае кіраўніцтва дзейнасцю камісіі і забяспечвае выкананне 

ўскладзеных на яго функцый» (п. 4.2). Пётр Навіцкі таксама ўказаў, што старшыня «мае 

права вызначаць форму працы камісіі». Але такая норма не зафіксавана ў Практычным 

дапаможніку, а рэалізацыя прынцыпаў галоснасці і адкрытасці выбараў не павінна 

залежаць ад адвольнага меркавання чыноўніка. 

“Праваабаронцы за свабодныя выбары”. 

                                                           
4Практическое пособие для областных, Минской городской территориальных и окружных 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Даступна на: официальный 

интернет-сайт Центральной комиссии — http://www.rec.gov.by. 


