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Да дзе нае вы дан не ўтрым лi вае ана лiз усiх эта паў вы бар чай кам па нii па вы ба рах дэ пу та-
таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан-
ня. Ана лiз зроб ле ны па пад ствае вы нi каў не за леж на га на зi ран ня, якое ажыц цяў ля ла ся 
Пра ва аба рон чым цэнт рам «Вяс на» i Рэс пуб лi кан скiм пра ва аба рон чым гра мад скiм аб'-
яд нан нем «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi тэт» у ме жах кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва-
бод ныя вы ба ры».
У кнi зе да ец ца ацэн ка вы бар ча га пра цэ су з пунк ту гле джан ня бе ла рус ка га вы бар ча га за-
ка на даў ства i мiж на род ных стан дар таў сва бод ных i дэ ма кра тыч ных вы ба раў. У вы дан нi 
прад стаў ле ны так са ма рэ ка мен да цыi на ўдас ка на лен нi вы бар ча га за ка на даў ства Бе ла-
ру сi, якiя да зво ляць на блi зiць бе ла рус кiя вы ба ры да мiж на род ных стан дар таў, па вы сiць 
уз ро вень да ве ру да вы нi каў вы ба раў з бо ку гра ма дзя наў i мiж на род най су поль нас цi.
Ана лiз вы бар чай кам па нii за сна ва ны на спра ва зда чах доў га тэр мi но вых i ка рот ка тэр мi-
но вых на зi раль нi каў.

У вы дан нi вы ка ры ста ны фо та здым кi кам па нi i «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», 
а таксама з сайтаў minsk.gov.by, mspring.online, htt p://edinstvo.by,  htt p://licviny.info, nn.by
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СПIС ПРЫ НЯ ТЫХ СКА РА ЧЭН НЯЎ
АБ СЕ — Ар га нi за цыя па бяс пе цы i су пра цоў нiц тву ў Еў ро пе
АГП — Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя
АВК — акру го вая вы бар чая ка мi сiя
БАЖ — Гра мад ская ар га нi за цыя «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў»
БВ — ба за вая ве лi чы ня (21 руб)
Бе ла рус кi са юз жан чын — Гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi са юз жан чын»
Бе лая Русь — Рэс пуб лi кан скае гра мад скае аб' яд нан не «Бе лая Русь»
БДIПЧ АБ СЕ — Бю ро па дэ ма кра тыч ных iн сты ту тах i пра вах ча ла ве ка Ар га нi за цыi па бяс пе-
цы i су пра цоў нiц тву ў Еў ро пе
БНФ — Пар тыя БНФ
БПЛ «Спра вяд лi вы свет» — Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет»
БРСМ — Гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi»
БСДП (Г) — Бе ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя (Гра ма да)
БССП — Бе ла рус кая са цы яль на-спар тыў ная пар тыя
БХК — Рэс пуб лi кан скае пра ва аба рон чае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi-
тэт»
БХД — Бе ла рус кая хрыс цi ян ская дэ ма кра тыя
ВА — вы бар чая акру га
Ве не цы ян ская ка мi сiя — Еў ра пей ская ка мi сiя за дэ ма кра тыю праз пра ва
ВК — Вы бар чы ко дэкс Рэс пуб лi кi Бе ла русь
ГА — гра мад ская ар га нi за цыя
Ка лян дар ны план — Ка лян дар ны план ар га нi за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы i 
пра вя дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь шос та га склi кан ня
Ка АП — Ко дэкс Рэс пуб лi кi Бе ла русь аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях
КПБ — Ка му нiс тыч ная пар тыя Бе ла ру сi
КХП — Кан сер ва тыў на-Хрыс цi ян ская Пар тыя — БНФ
ЛДПБ — Лi бе раль на-дэ ма кра тыч ная пар тыя Рэс пуб лi кi Бе ла русь
ППНС — Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь
РППС — Рэс пуб лi кан ская пар тыя пра цы i спра вяд лi вас цi
Рух «За Сва бо ду» — Пра ва аба рон ча-асвет нiц кае гра мад скае аб' яд нан не Рух «За Сва бо ду»
СНД — Са юз не за леж ных дзяр жаў
ТВК — тэ ры та ры яль ная вы бар чая ка мi сiя
УВК — участ ко вая вы бар чая ка мi сiя
Цэнт раль ная ка мi сiя / ЦВК — Цэнт раль ная ка мi сiя Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя-
дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў
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УВО ДЗI НЫ
Кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» — не за леж ная i па лi тыч на не заа нга жа ва-

ная су мес ная iнi цы я ты ва Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i Рэс пуб лi кан ска га пра ва аба рон ча-
га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi тэт».

Кам па нiя не пад трым лi вае якiх-не будзь па лi тыч ных пар тый i па лi тыч ных дзея чоў. Увесь вы-
бар чы пра цэс ацэнь ва ец ца мак сi маль на не прад узя та, сы хо дзя чы вы ключ на з прын цы паў сва бод-
ных, дэ ма кра тыч ных i праз рыс тых вы ба раў, пры якiх на род мо жа ў поў най ме ры рэа лi за ваць 
сваё кан сты ту цый нае пра ва на ўдзел у кi ра ван нi сва ёй кра i най.

Мэ та кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» — на зi ран не за вы ба ра мi ўсiх уз-
роў няў у Рэс пуб лi цы Бе ла русь, ацэн ка вы бар ча га пра цэ су i за бес пя чэн ня пра воў ча ла ве ка пад-
час вы бар чай кам па нii з пунк ту гле джан ня бе ла рус ка га вы бар ча га за ка на даў ства i мiж на род ных 
стан дар таў сва бод ных i дэ ма кра тыч ных вы ба раў, iн фар ма ван не бе ла рус кай гра мад скас цi i мiж-
на род най су поль нас цi пра ход элек та раль най кам па нii i зроб ле ныя вы сно вы.

На зi ран не ў ме жах кам па нii «Пра ва ба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ажыц цяў ля ец ца сi ла мi 
сяб раў Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i Бе ла рус ка га Хель сiнк ска га ка мi тэ та ў стро гай ад па-
вед нас цi з дзе ю чым на цы я наль ным за ка на даў ствам.

З пер ша га дня вы ба раў у ме жах кам па нii дзей нi ча ла 55 доў га тэр мi но вых на зi раль нi каў, прад-
стаў нiц тва якiх у АВК да зво лi ла аха пiць пра цэс во ле вы яў лен ня больш за 70% вы бар цаў кра i ны. 
Вы нi кi апра цоў кi што тыд нё вых спра ва здач на зi раль нi каў рас паў сюдж ва лi ся ў фор ме тыд нё вых 
спра ва здач кам па нii i па пя рэд нiх спра ва здач кам па нii па асоб ных эта пах вы ба раў.

Пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня на зi ран не ажыц цяў ля ла ся на 182 УВК, а ў дзень вы ба раў на 
350 УВК па ўсёй тэ ры то рыi кра i ны. Спра ва зда чы апра цоў ва лi ся што дзён на, гэ та да зво лi ла вы явiць 
агуль ныя тэн дэн цыi ў ар га нi за цыi вы бар ча га пра цэ су i аца нiць уз ро вень па ру шэн няў ВК.

З ана лi тыч най спра ва зда чай па вы нi ках на зi ран ня за вы ба ра мi i вы пра ца ва ны мi рэ ка мен да-
цы я мi па да лей шым удас ка на лен нi вы бар ча га за ка на даў ства кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва-
бод ныя вы ба ры» азна ё мiць Цэнт раль ную вы бар чую ка мi сiю, Па ла ту прад стаў нi коў бе ла рус ка га 
пар ла мен та, Вяр хоў ны Суд, а так са ма мiж на род ныя на зi раль ныя мi сii Бю ро па дэ ма кра тыч ных 
iн сты ту тах i пра вах ча ла ве ка АБ СЕ, Пар ла менц кай Асамб леi Ра ды Еў ро пы, Са друж нас цi Не за-
леж ных Дзяр жаў.
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ВЫ СНО ВЫ
Вы ба ры дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та-

га склi кан ня па ча лi ся на фо не скла да най геа па лi тыч най аб ста ноў кi ў све це i Еў ро пе, най перш у 
су вя зi з ра сiй ска-ўкра iн скiм кры зi сам. Ня гле дзя чы на тое, што вы ба рам спа да рож нi ча лi не спры-
яль ныя тэн дэн цыi ў са цы яль ным i эка на мiч ным раз вiц цi кра i ны, кам па нiя ад бы ва ла ся на больш 
спры яль ным унут ры па лi тыч ным фо не, чым па пя рэд нiя.

Трэ ба ад зна чыць, што ўла ды Бе ла ру сi не ад мо вi лi ся ад рэ прэ сiў ных прак тык у да чы нен нi 
да сва iх па лi тыч ных апа не нтаў: па-ра ней ша му пры цяг ва лi ся да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 
ўдзель нi кi мiр ных схо даў, аб мя жоў ва лi ся iн шыя гра ма дзян скiя i па лi тыч ныя пра вы, на пра ця гу 
го да з'я вi лi ся но выя па лi тыч ныя зня во ле ныя. У цэ лым ула ды Бе ла ру сi не зра бi лi за ха даў, скi ра ва-
ных на сiс тэм ныя i якас ныя зме ны ў га лi не пра воў ча ла ве ка, най перш на за ка на даў чым уз роў нi.

У вы бар чай кам па нii 2016 г. мож на вы зна чыць не ка то рыя ста ноў чыя тэн дэн цыi ў па раў на ннi 
з па пя рэд нi мi: ад сут насць знач ных пе ра шко даў з бо ку ўла ды пры збо ры под пi саў за вы лу чэн не 
кан ды да таў у дэ пу та ты i пра вя дзен нi агi та цый ных ме ра пры ем стваў, не вя лi кi пра цэнт ад моў у 
рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп i ад моў у рэ гiст ра цыi са мiх кан ды да таў.

Але пры пад рых тоў цы вы ба раў ула ды Бе ла ру сi фак тыч на не ўлi чы лi рэ ка мен да цыi БДIПЧ 
АБ СЕ i кам па нii «Пра ва аб рон цы за сва бод ныя вы ба ры», вы пра ца ва ныя па вы нi ках на зi ран ня 
за па пя рэд нi мi кам па нi я мi, а тых не шмат лi кiх, але шы ро ка анан са ва ных зме наў, уне се ных у не-
ка то рыя Па ста но вы ЦВК, бы ло вi да воч на не да стат ко ва, каб якас на змя нiць ха рак тар вы бар чай 
кам па нii ў бок яе боль шай дэ ма кра тыч нас цi i транс па рэнт нас цi.

Вы ба ры дэ па ту таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га 
склi кан ня ў цэ лым не ад па вя да лi шэ ра гу клю ча вых мiж на род ных стан дар таў пра вя дзен ня дэ-
ма кра тыч ных i сва бод ных вы ба раў. Най перш гэ тыя вы сно вы аб умоў ле ны ад сут нас цю роў на га 
до сту пу да дзяр жаў ных СМI для ўсiх кан ды да таў, ад сут нас цю бес ста рон нiх вы бар чых ка мi сiй, 
фак та мi вы ка ры стан ня ад мi нiст ра цый на га рэ сур су на ка рысць праў лад ных кан ды да таў, шмат лi-
кi мi фак та мi пры му су вы бар шчы каў да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi, за кры тас цю шэ ра гу 
вы бар чых пра цэ дур для на зi раль нi каў.

Тра ды цый на най боль шыя пад ста вы для кры ты кi да юць не праз рыс тыя для на зi раль нi каў пра-
цэ ду ры пад лi ку га ла соў, што дае пад ста вы для сур' ёз ных су мне ваў ад нос на ад па вед нас цi вы нi каў 
та ко га пад лi ку рэ аль на му во ле вы яў лен ню вы бар шчы каў.

Вы бар чыя ка мi сii
— фар мi ра ван не ТВК, АВК i УВК ад бы ва ла ся на фо не шы ро ка анан са ва ных ЦВК но вых па-

ды хо даў, якiя па вiн ны бы лi пры мя няц ца ад каз ны мi ор га на мi: маг чы масць пры сут нас цi на зi раль-
нi каў (у тым лi ку мiж на род ных) на па ся джэн нях ор га наў па фар мi ра ван нi ВК, аб мер ка ван не 
дзе ла вых i па лi тыч ных якас цяў вы лу ча ных у ка мi сii прэ тэн дэн таў, пер са наль нае га ла са ван не ў 
вы пад ку кон кур су на мес цы ў ка мi сi ях;

— пры фар мi ра ван нi ТВК i АВК ад па вед ныя ор га ны час та пры мя ня лi гэ тыя па ды хо ды, ад-
нак пры фар мi ра ван нi УВК на зi раль нi кi ад зна ча лi, што на боль шас цi па ся джэн няў склад ка мi сiй 
пры маў ся спi са мi, без прад стаў лен ня i аб мер ка ван ня кан ды да тур;

— ад сут насць за ка на даў ча за ма ца ва ных кры тэ раў для прэ тэн дэн таў у склад ВК па-ра ней ша-
му ро бiць маг чы мым суб' ек тыў ны па ды ход да пер са наль на га скла ду гэ тых ка мi сiй; Па ста но ва 
ЦВК № 18 на прак ты цы не па спры я ла боль ша му па лi тыч на му плю ра лiз му: як i пад час па пя рэд-
нiх вы ба раў, пры фар мi ра ван нi ТВК, АВК i УВК пе ра ва га ад да ва ла ся прад стаў нi кам праў лад ных 
па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў;

— до ля прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый у скла дзе ТВК, АВК i УВК па-ра ней ша му за ста-
ец ца ня знач най (24,2%, 13,6% i 5,2% ад па вед на) у па раў на ннi з до ляй прад стаў нi коў гра мад скiх 
аб' яд нан няў (51%, 54,3% i 44,1% ад па вед на);
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— асноў ны мi ар га нi за та ра мi вы ба раў, як i ра ней, з'яў ля лi ся прад стаў нi кi пя цi най буй ней шых 
праў лад ных гра мад скiх аб' яд нан няў — Бе лая Русь, БРСМ, Бе ла рус кi са юз жан чын, Бе ла рус кае 
гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў, ФПБ; су мар нае iх прад стаў нiц тва ў ТВК, АВК i УВК скла ла 
40%, 42,3% i 50,7% ад па вед на;

— пры фар мi ра ван нi ка мi сiй за ха ваў ся дыс кры мi на цый ны па ды ход да прад стаў нi коў апа зi-
цый ных пар тый: пра цэнт пра ход нас цi iх прад стаў нi коў у склад ка мi сiй за ста ваў ся тра ды цый на 
нiз кiм — 31,2% ад вы лу ча ных у ТВК, 19,4% ад вы лу ча ных у АВК i 10,3% ад вы лу ча ных ва УВК; 
агуль ны пра цэнт iх прад стаў нiц тва ў скла дзе ТВК, АВК i УВК ня знач ны (5,4%, 1,8% i 0,08%); 
пад час вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў у 2012 г. до ля прад стаў нi коў апа зi цый ных пар-
тый у АВК скла ла 3% ад агуль най коль кас цi сяб раў ка мi сiй, на вы ба рах дэ пу та таў пар ла мен та 
ад па вед на 2,2%, ва УВК до ля прад стаў нi коў апа зi цый ных пар тый бы ла яшчэ мен шая: 0,01% на 
вы ба рах 2012 г. i 0,07% на вы ба рах 2008 г.;

— ня знач ная коль касць прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый у скла дзе ка мi сiй ад люст роў вае 
спе цы фi ку бе ла рус кай па лi тыч най ма дэ лi, пры якой асноў ны мi па лi тыч ны мi суб' ек та мi пры пра-
вя дзен нi вы бар чых кам па нiй вы сту па юць прад стаў нi кi праў ра да вых гра мад скiх аб' яд нан няў i 
пра цоў ных ка лек ты ваў.

Вы лу чэн не i рэ гiст ра цыя кан ды да таў
— этап вы лу чэн ня i рэ гiст ра цыi кан ды да таў прай шоў без iс тот ных ад роз нен няў ад мi ну лых 

пар ла менц кiх вы бар чых кам па нiй, збор под пi саў ад бы ваў ся ў спа кой най аб ста ноў цы i без знач-
ных пе ра шко даў для iнi цы я тыў ных груп з бо ку ўла ды;

— ад зна ча лi ся асоб ныя фак ты вы ка ры стан ня ад мi нiст ра цый на га рэ сур су на ка рысць праў-
лад ных кан ды да таў, цiс ку на сяб раў iнi цы я тыў ных груп па вы лу чэн нi апа зi цый ных кан ды да таў;

— у шэ ра гу АВК (27%) пра вер ка под пi саў па вы лу чэн нi кан ды да таў бы ла да стат ко ва праз-
рыс тай, на зi раль нi кi ме лi маг чы масць ад соч ваць гэ ты пра цэс, у тым лi ку пра цэ ду ру вы пад ко вай 
вы бар кi под пi саў для пра вер кi, што рас цэнь ва ец ца як ста ноў чая прак ты ка; не га тыў ным фак та-
рам вы бар чай кам па нii з'яў ля ец ца тое, што ў боль шас цi АВК (73%), як i ра ней, на зi раль нi кам 
кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ад моў ле на ў пра ве на зi раць за пра цэ ду рай 
пра вер кi под пi саў;

— вы бар чая кам па нiя 2016 г. ад зна ча на боль шай коль кас цю вы лу чэн няў у кан ды да ты ў дэ-
пу та ты ў па раў на ннi з мi ну лы мi кам па нi я мi (365 — у 2008 г., 464 — у 2012 г., 630 — у 2016 
г.) i мен шай коль кас цю ад моў у рэ гiст ра цыi кан ды да таў (23% — у 2008 г., 24,7% — у 2012 г., 
14,8% — у 2016 г.).

Пе рад вы бар чая агi та цыя
— пе рад вы бар чая агi та цыя не ста ла знач най са цы яль на-па лi тыч най з'я вай для бе ла рус ка га 

гра мад ства i прай шла ма ла за ўваж на для вы бар шчы каў;

— ра шэн нi мяс цо вых ор га наў ула ды ад нос на мес цаў, у якiх да зво ле ны ма са выя агi та цый ныя 
ме ра пры ем ствы i раз мя шчэн не агi та цый ных ма тэ ры я лаў, у боль шас цi рэ гi ё наў бы лi леп шы мi ў 
па раў на ннi з ад па вед ны мi ра шэн ня мi пад час вы ба раў 2012 i 2015 гг.; у не ка то рых рэ гi ё нах за хоў-
ва ла ся не га тыў ная прак ты ка мi ну лых кам па нiй;

— не бы лi за бяс пе ча ны роў ныя пра вы кан ды да таў; леп шыя ўмо вы для агi та цыi бы лi ство ра-
ны для кан ды да таў ад ула ды: на iх ка рысць ак тыў на вы ка рыс тоў ваў ся ад мi нiст ра цый ны рэ сурс, 
бы лi за дзей нi ча ныя элект рон ныя i дру ка ва ныя СМI; ад зна ча ны фак ты су стрэч праў лад ных кан-
ды да таў з вы бар шчы ка мi ў пра цоў ны час, ма нi пу ля цыi з iн фар ма цы яй аб гра фi ку су стрэч на сай-
тах мяс цо вых ад мi нiст ра цый i iнш.;

— ад зна ча ны вы пад кi цэн зу ры вы сту паў i пра грам кан ды да таў, пе ра шко даў у пуб лi ка цыi 
агi та цый ных ма тэ ры я лаў (па тра ба ван нi ўзгад нiць, ска рэк та ваць змест i iнш.), ха ця дзе ю чае вы-
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бар чае за ка на даў ства не пра ду гледж вае па тра ба ван ня ўзгад нен ня тэкс таў вы бар чых дру ка ва ных 
ма тэ ры я лаў дру кар ня мi i не на кла дае та кiх аба вяз каў на са мiх кан ды да таў; ад зна ча ны фак ты дыс-
крэ ды та цыi апа зi цый ных i не за леж ных кан ды да таў.

Да тэр мi но вае га ла са ван не
— у да тэр мi но вым га ла са ван нi ўзя лi ўдзел 31,29 % вы бар шчы каў — гэ та бо лей, чым на па пя-

рэд нiх пар ла менц кiх вы ба рах 2012 г. (25,9%); фак тыч на да тэр мi но вае га ла са ван не пе ра тва ры ла-
ся ў нор му, што не ад па вя дае па тра ба ван ням ВК;

— пад час на зi ран ня за да тэр мi но вым га ла са ван нем за фiк са ва ны шмат лi кiя фак ты пры му су 
гра ма дзян да ўдзе лу ў iм з бо ку ад мi нiст ра цыi прад пры ем стваў i ВНУ (да 18% вы бар чых участ-
каў з тых, дзе вя ло ся на зi ран не); гэ та паў та ры ла не га тыў ную прак ты ку па пя рэд нiх вы бар чых 
кам па нiй;

— да дзе ныя ка мi сiй i да дзе ныя на зi раль нi каў па га ла са ван нi вы бар шчы каў ад роз нi ва лi ся ў 
бок па ве лi чэн ня, гэ та фiк са ва ла ся ва ўсе днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня; агуль ная роз нi ца па-
мiж да дзе ны мi па коль кас цi вы бар шчы каў, якiя ўзя лi ўдзел у да тэр мi но вым га ла са ван нi, ска ла ла 
14% з УВК, на якiх вя ло ся на зi ран не; на пар ла менц кiх вы ба рах 2012 г. та кая роз нi ца скла да ла 
10,4%;

— прак ты ка пра вя дзен ня да тэр мi но ва га га ла са ван ня за ста ва ла ся ад ной з сiс тэм ных праб лем 
вы бар ча га пра цэ су i ства ра ла шы ро кiя маг чы мас цi для вы ка ры стан ня ад мi нiст ра цый на га рэ сур-
су i iн шых ма нi пу ля цый; у су вя зi з гэ тым рэ ка мен да цыi БДIПЧ АБ СЕ ў част цы зме наў пра цэ дур 
да тэр мi но ва га га ла са ван ня за ста юц ца ак ту аль ны мi.

Га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў
Iс ну ю чыя пра цэ ду ры га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў да ва лi маг чы мас цi 

для ма нi пу ля цый. На зi раль нi кi не маг лi пра ве рыць, цi са праў ды па сту па лi за яў кi вы бар шчы каў 
аб ар га нi за цыi га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня, што на прак ты цы да зва ля ла ар га нi за ваць та-
кое га ла са ван не i без за явак (86,4%).

На не ка то рых участ ках за фiк са ва на ана маль на вы со кая коль касць пра га ла са ваў шых па мес цы 
зна хо джан ня.

Га ла са ван не на вы бар чых участ ках i пад лiк га ла соў
У ВК ад сут нi чае апi сан не пра цэ ду ры пад лi ку вы бар чых бю ле тэ няў. Рэ ка мен да цыi БДIПЧ 

АБ СЕ i пра па но вы кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» аб урэ гу ля ван нi гэ тай пра-
цэ ду ры праз па ста но ву ЦВК пры пад рых тоў цы вы ба раў не бы лi ўлi ча ны.

Як i пад час па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй, УВК ажыц цяў ля лi су мес ны i ад на ча со вы пад лiк 
бю ле тэ няў, не ага лош ва ю чы i не дэманcтруючы ўсiм пры сут ным кож ны вы бар чы бю ле тэнь. Та-
кая пра цэ ду ра пад лi ку бю ле тэ няў не з'яў ля ец ца праз рыс тай i не да зва ляе су ад нес цi вы нi кi на-
зi ран ня за пад лi кам га ла соў з да дзе ны мi, ад люст ра ва ны мi ў пра та ко ле аб вы нi ках га ла са ван ня. 
95,31% на зi раль нi каў кам па нii ад зна чы лi, што пра цэ ду ра пад лi ку га ла соў на сi ла не праз рыс ты 
ха рак тар. Пад час на зi ран ня за пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2012 г. гэ тая лiч ба скла ла 92,3%.

Пад час на зi ран ня за пра цэ ду рай пад лi ку га ла соў на зi раль нi ка мi кам па нii ад зна ча лi ся i iн шыя 
па ру шэн нi: у 32% на зi ра ных УВК не ага лош ва лi ся вы нi кi асоб на га пад лi ку га ла соў, у 42% на зi ра-
ных УВК пад лiк бю ле тэ няў не ажыц цяў ляў ся асоб на за кож на га кан ды да та, у 61% УВК на зi раль-
нi кi зна хо дзi лi ся ў ня зруч ным для ажыц цяў лен ня на зi ран ня за пад лi кам га ла соў мес цы.

Скар гi i зва ро ты
Коль касць зва ро таў па пы тан нях пад рых тоў кi i пра вя дзен ня вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты 

прад стаў нi коў шос та га склi кан ня, па вод ле афi цый ных звес так ЦВК, па вя лi чы ла ся ў па раў на ннi 
з мi ну лы мi вы ба ра мi на 82% (з 938 зва ро таў пад час вы ба раў 2012 г. да 1716 пад час кам па нii 2016 
го да).
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Ня гле дзя чы на ад па вед ныя па тра ба ван нi па ста но вы ЦВК ад 8 чэр ве ня 2016 г. № 22 «Аб iн-
фар ма ван нi гра ма дзян аб пра цы па пад рых тоў цы i пра вя дзен нi вы ба раў у Па ла ту прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня», згод на з якi мi вы ка наў чыя ка мi-
тэ ты аба вя за ны пуб лi ка ваць ра шэн нi вы бар чых ка мi сiй на сва iх сай тах, на прак ты цы боль шасць 
та кiх ра шэн няў не бы лi апуб лi ка ва ны.

Як i пад час па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй, у кам па нii 2016 го да ад зна ча ны фак ты ад воль на га 
пры мя нен ня норм ВК аб тэр мi нах для па да чы скарг, што не да зва ля ла кан ды да там у дэ пу та ты 
рэа лi за ваць сваё пра ва на аб скар джан не не за кон ных ра шэн няў.

Нi вод ная скар га ў суд на ра шэн нi аб фар мi ра ван нi вы бар чых ка мi сiй не бы ла за да во ле ная.
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ВЫ БАР ЧАЯ КАМ ПА НIЯ: 
ГРА МАД СКА-ПА ЛI ТЫЧ НЫ КАН ТЭКСТ, 

СI ТУ А ЦЫЯ З ПРА ВА МI ЧА ЛА ВЕ КА
Вы ба ры ад бы ва лi ся ў скла да най геа па лi тыч най аб ста ноў цы, якая iс нуе сён ня ў Еў ро пе i све-

це. На сi ту а цыю ў Бе ла ру сi най боль шы ўплыў аказ ваў ра сiй ска-ўкра iн скi кан флiкт, а так са ма 
пра цяг лы эка на мiч ны кры зiс, па дзен не да хо даў на сель нiц тва i рост бес пра цоўя ў кра i не.

На пра ця гу апош ня га го да пе рад пар ла менц кай кам па нi яй ад зна ча ла ся па ляп шэн не ад но сiн 
па мiж Бе ла рус сю, ЕС i ЗША. У жнiў нi 2015 го да бы лi вы зва ле ныя ўсе 6 бе ла рус кiх па лiт вяз няў, 
якiя на той мо мант зна хо дзi лi ся ў зня во лен нi. Най перш з гэ тым бы ло звя за на ра шэн не ЕС аб за-
ма роз цы, а паз ней i ска са ван нi санк цый у да чы нен нi да Бе ла ру сi. Пар ла менц кая кам па нiя шмат 
у чым вы зна ча ла лёс дыя ло гу Бе ла ру сi з За ха дам, у ЕС не раз за яў ля лi, што пар ла менц кiя вы ба-
ры-2016 ста нуць эк за ме нам для Мiн ска. Та кую за яву, у пры ват нас цi, зра бiў 11 лi пе ня 2016 го да 
ка мi сар ЕС па пы тан нях еў ра пей скай па лi ты кi су сед ства Ёха нэс Хан пас ля за кан чэн ня сё ма га 
не фар маль на га дыя ло гу кра iн «Ус ход ня га парт нёр ства» ў Кi е ве. «Вi да воч на, у та кi час мы па-
вiн ны па цвер дзiць моц ную пад трым ку Еў ра пей ска га Са ю за для су се дзяў з ус хо ду. Я ду маю, што 
ў Бе ла ру сi ад бы лi ся не ка то рыя ста ноў чыя зме ны. Вя до ма, мы яшчэ не да сяг ну лi та го ўзроў ню, 
яко га б ха це ла ся, але мы ра зу ме ем, якiя сён ня iс ну юць скла да нас цi i вы клi кi. Для нас, вя до ма, 
вель мi важ на, як прой дуць вы ба ры. Гэ та так са ма маг чы масць па гля дзець, як яны бу дуць пра ве-
дзе ны, як яны рых ту юц ца. Але ў асноў ным на сён няш нi мо мант я цал кам упэў не ны, што мы 
мо жам пра цяг ваць та кi асця рож ны ход раз вiц ця ад но сi наў».

У гэ тай сi ту а цыi бе ла рус кiя ўла ды бы лi за цi каў ле ныя ў пра вя дзен нi вы бар чай кам па нii ў «цi-
хiм рэ жы ме» як стан дарт ную пра цэ ду ру па пры зна чэн нi прад стаў нi коў у за ка на даў чы ор ган, 
пер са наль ны склад яко га пе рад вы зна ча ны за га дзя. Ула ды зра бi лi ўсё маг чы мае, каб вы бар чая 
кам па нiя за ста ва ла ся ма ла пры кмет най, не за ўваж най i ма ла цiка вай для бе ла рус ка га гра мад ства. 
Дзяр жаў ныя срод кi ма са вай iн фар ма цыi вы бар чую кам па нiю асвят ля лi мi нi маль на, у асноў ным 
аб мя жоў ва ю чы ся ад люст ра ван нем дзей нас цi вы бар чых ка мi сiй i дзяр жаў ных ор га наў па пад рых-
тоў цы вы ба раў, змя шча лi афi цый ныя ма тэ ры я лы ЦВК, за клi кi да ўдзе лу ў вы ба рах. З ма тэ ры я лаў 
дзяр жаў ных ме ды яў вы бар чы пра цэс вы гля даў не як ба раць ба па лi тыч ных сiл i iдэй, а як стро га 
рэг ла мен та ва ны тэх нiч ны пра цэс у ме жах кад ра вай па лi ты кi дзяр жа вы. Не су мнен на, па доб нае 
асвят лен не вы бар чай ка ма нii ў СМI мак сi маль на зву зi ла маг чы мас цi для вы бар шчы каў зра бiць 
свя до мы вы бар пад час га ла са ван ня. У той жа час дзяр жаў ныя СМI ак тыў на асвят ля лi пад рых-
тоў ку i пра вя дзен не V Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду (22—23 чэр ве ня, Мiнск), рэ прэ зен ту-
ю чы яго як най вы шэй шую фор му на ро да ўлад дзя. Ар га нi за цыя Схо ду ажыц цяў ля ла ся ор га на мi 
вы ка наў чай ула ды па та кiх пра цэ ду рах, якiя вы клю чы лi маг чы масць удзе лу ў iм прад стаў нi коў 
апа зi цыi.

Не знач на паў плы ваў на за ўваж насць вы бар чай кам па нii да во лi шмат лi кi ўдзел кан ды да таў 
ад апа зi цый ных пар тый i ру хаў. Ня гле дзя чы на ак тыў на аб мяр коў ва е мую на пя рэ дад нi вы ба раў 
iдэю бай ко ту, пад аў ля ю чая боль шасць апа зi цыi ад да ла пе ра ва гу стра тэ гii ўдзе лу, ад зна ча ю чы 
ра зу мен не ма нi пу ля тыў нас цi i кi ру е мас цi пра цэ су вы ба раў. Свой удзел у кам па нii прад стаў нi-
кi апа зi цыi тлу ма чы лi най перш тым, што на ме ра ны па ка заць са праўд ную сут насць пра цэ су i не 
да пус цiць пры знан ня вы ба раў на зi раль нi ка мi АБ СЕ. У цэ лым дзе ян нi апа зi цыi бы лi на кi ра ва ны 
на вы ка ры стан не пар ла менц кай кам па нii дзе ля кан так таў з шы ро кiм ко лам вы бар шчы каў, па-
шы рэн не пар тый ных пра грам у гра мад стве i па ве лi чэн не коль кас цi сва iх пры хiль нi каў. Мно гiя 
пар тый ныя лi да ры ў сi ту а цыi ад сут нас цi на дзе яў на пе ра мо гу не ста лi вы лу чаць свае кан ды да ту-
ры. Част ка пар тый удзель нi ча лi са ма стой на, не ўва хо дзя чы ў ка а лi цыi (Пар тыя БНФ, Бе ла рус-
кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет», Кам па нiя «Га ва ры праў ду» i iнш.), Рух «За Сва бо ду», 
Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя i арг ка мi тэт па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая хрыс цi ян ская 
дэ ма кра тыя» аб' яд на лi ся ў Пра ва цэнт рысц кую ка ал i цыю. Агуль най стра тэ гii на вы ба рах апа зi-
цый ныя сi лы не ме лi.

У па раў на ннi з па пя рэд няй пар ла менц кай вы бар чай кам па нi яй 2012 го да вы ба ры ад бы ва лi ся 
на леп шым, але зу сiм не спры яль ным унут ры па лi тыч ным фо не.
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Бе ла рус кiя ўла ды не змаг лi цал кам ад мо вiц ца ад па лi тыч на-ма ты ва ва на га пе ра сле ду, i на па ча-
так вы бар чай кам па нii ў чэр ве нi 2016 го да за кра та мi зна хо дзiў ся па лiт вя зень Мi ха iл Жам чуж ны, 
пад вар тай утрым лi ваў ся ак ты вiст Дзмiт рый Па лi ен ка за ўдзел у мiр най ак цыi, бло гер Эду ард 
Паль чыс, якi паз ней быў пры зна ны бе ла рус кi мi пра ва аба рон чы мi ар га нi за цы мi па лi тыч ным зня-
во ле ным. У лi пе нi на пры му со вае псi хi ят рыч нае ля чэн не суд на кi ра ваў 80-га до ва га Аляк санд ра 
Ла пiц ка га, пры знаў шы яго вi на ва тым у ды фа ма цый ных пра ва па ру шэн нях (аб ра зе прэ зi дэн та, 
прад стаў нi ка ўла ды, суд дзяў), узя ты пад вар ту ўдзель нiк ак цыi пра тэс ту пас ля прэ зi дэнц кiх вы-
ба раў 2010 го да Ула дзi мiр Конд русь, яко га пра ва аба рон цы ад ра зу пры зна лi па лiт вяз нем.

Ня гле дзя чы на тое, што на пра ця гу апош ня га го да пе рад вы ба ра мi на зi ра ла ся агуль нае змян-
шэн не ўзроў ню рэ прэ сiй у кра i не, ула ды Бе ла ру сi пра цяг ва лi вы ка рыс тоў ваць не га тыў ныя прак-
ты кi ў да чы нен нi да сва iх па лi тыч ных апа не нтаў. У ве рас нi бы лi за фiк са ва ны вы пад кi пры мя нен ня 
ад воль ных за тры ман няў па лi тыч ных ак ты вiс таў — да дзе ны вiд пе ра сле ду не ўжы ва ўся ўла да мi 
Бе ла ру сi са жнiў ня 2015 го да. Ма са выя ад мi нiст ра цый ныя арыш ты ў да чы нен нi да ўдзель нi каў 
мiр ных схо даў, якiя прак ты ка ва лi ся ў мi ну лыя га ды, пе рад i пад час вы бар чай кам па нii не ўжы ва-
лi ся, ад нак шы ро ка рас паў сю джа най ста ла прак ты ка пры цяг нен ня iх да ад мi нiст ра цый най ад каз-
нас цi ў фор ме штра фаў. Так, з па чат ку 2016 го да да стар ту вы бар чай кам па нii бы лi за фiк са ва ны 
284 вы пад кi за тры ман няў i пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi гра мад скiх i па лi тыч-
ных ак ты вiс таў, 235 ра зоў удзель нi кi мiр ных ак цый бы лi аштра фа ва ны на агуль ную су му 7 479 
ба за вых ве лi чынь (ка ля 80 ты сяч до ла раў). За тры ме ся цы вы бар чай кам па нii за фiк са ва ны 77 
вы пад каў за тры ман няў i ад мi нiст ра цый ных па ка ран няў удзель нi каў ак цый, не звя за ных з вы бар-
чым пра цэ сам, ад бы лi ся 55 ад мi нiст ра цый ных пра цэ саў, вы нi кам якiх ста лi штра фы на агуль ную 
су му 1 712 ба за вых ве лi чынь (больш за 18 ты сяч до ла раў). За ўдзел у ак цыi пра тэс ту су праць 
не спра вяд лi вых вы ба раў, якая ад бы ла ся на на ступ ны дзень пас ля вы ба раў, бы лi аштра фа ва ны 20 
ак ты вiс таў i па лi ты каў на агуль ную су му 827 ба за вых ве лi чынь (ка ля 9 ты сяч до ла раў)1. Та кiм 
чы нам, вi да воч на, што ўла ды вы ка рыс тоў ва лi так ты ку ўду шэн ня гра мад ска-па лi тыч най ак тыў-
нас цi праз эка на мiч ныя санк цыi.

Вы бар чая кам па нiя пра хо дзi ла ва ўмо вах та таль на га па ру шэн ня пра ва на сва бо ду схо даў i 
сва бо ду вы каз ван ня мер ка ван няў. За ка на даў ства i прак ты ка яго пры мя нен ня да зва ля лi ад маў-
ляць ак ты вiс там без да стат ко вых пры чын у пра вя дзен нi ма са вых ме ра пры ем стваў. Пра вя дзен не 
не санк цы я на ва ных ме ра пры ем стваў цяг ну ла ад мi нiст ра цый ны пе ра след iх удзель нi каў.

Пра цяг ва ла ся прак ты ка пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi жур на лiс таў, якiя 
су пра цоў нiч аюць з за меж ны мi СМI без акрэ ды та цыi па аб вi на ва чан нi ў «не за ко нным вы ра бе 
i рас паў сю дзе пра дук цыi СМI». Пры чым атры ман не акрэ ды та цыi па-ра ней ша му бла ка ва ла ся 
МЗС Бе ла ру сi. У вы нi ку цiс ку з бо ку спец служ баў Бе ла ру сi i звя за най з iм iн фар ма цый най пра па-
ган дысц кай кам па нii ў шэ ра гу дзяр жаў ных СМI спы нiў сваю дзей насць на тэ ры то рыi Бе ла ру сi 
не за леж ны iн сты тут са цы я ла гiч ных да сле да ван няў — НI СЭПД. Пра ва аба рон чая су поль насць 
кра i ны звяз ва ла да дзе ную кам па нiю з пар ла менц кi мi вы ба ра мi, а так са ма са спро ба мi аб ме жа-
ван ня пра ва на атры ман не i рас паў сюд iн фар ма цыi — вы нi каў не за леж ных са цы я ла гiч ных да сле-
да ван няў па роз ных ас пек тах унут ры па лi тыч на га i гра мад ска га жыц ця кра i ны.

Не ад бы ло ся ста ноў чых зме наў у сфе ры сва бо ды аса цы я цый. Не за леж ным ар га нi а цы ям па-
ра ней ша му Мi нiс тэр ства юс ты цыi ад маў ля ла ў рэ гiст ра цыi, ста вя чы пад па гро зу ўжы ван ня арт. 
193.1 Кры мi наль на га ко дэк са, якi пра дуг ледж вае ад каз насць за дзей насць ад iмя не за рэ гiст ра ва-
най ар га нi за цыi. Та кая прак ты ка ўжы ва ла ся i ў ад но сi нах да па лi тыч ных пар тый i аб' яд нан няў 
па лi тыч най скi ра ва нас цi, у тым лi ку — ак тыў ных удзель нi каў вы бар чай кам па нii (Пар тыя «Бе-
ла рус кiя Хрыс цi ян скiя Дэ ма кра ты», Гра ма дзян ская кам па нiя «Га ва ры праў ду»). Ад сут насць 
афi цый най рэ гiст ра цыi не да зва ля ла не за рэ гiст ра ва ным па лi тыч ным пар ты ям паў на вар тас на 
ўдзель нi чаць у вы бар чым пра цэ се — вы лу чаць кан ды да таў у дэ пу та ты праз пар тый нае вы лу чэн-
не, пра па ноў ваць сва iх прад стаў нi коў у вы бар чыя ка мi сii. Аб ме жа ван нi ў вы лу чэн нi сва iх прад-
стаў нi коў ва ўчаст ко выя ка мi сii ад чу ва лi па лiт ычныя пар тыi i гра мад скiя аб' яд нан нi, якiм ад моў-
ле на ў рэ гiст ра цыi рэ гi я наль ных струк тур у мяс цо вых ор га нах ула ды. Сi ту а цыя з ад мо ва мi ў 
рэ гiст ра цыi но вых па лi тыч ных суб' ек таў мае за цяж ны ха рак тар i пра цяг ва ец ца з 2000 го да.

Та кiм чы нам, пра ва аба рон цы ад знач а юць, што пад час вы бар чай кам па нii за хоў ваў ся сiс тэм-
ны i сiс тэ ма тыч ны ха рак тар па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка. Маг чы мас цi рэа лi за цыi гра ма дзян скiх 
i па лi тыч ных пра воў, га ран та ва ных Кан сты ту цы яй Бе ла ру сi i мiж на род ны мi нор ма мi, па-ра ней-
ша му на сi лi скрай не лi мi та ва ны ха рак тар.

1 htt ps://spring96.org/persecution
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Ацэнь ва ю чы вы бар чы пра цэс у Бе ла ру сi, спе цы яль ны дак лад чык ААН па пы тан нi аб ста-
но вi шчы ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi Мiк лаш Ха рас цi пад крэс лiў, што знеш нi спа кой, 
з якiм бы лi пра ве дзе ны пар ла менц кiя вы ба ры ў Бе ла ру сi 11 ве рас ня 2016 го да, не му сiць за-
цям нiць фун да мен таль ныя сiс тэм ныя па ру шэн нi. Ён лi чыць, што вы ба ры да ка за лi вi да воч ную 
ад сут насць па лi тыч най во лi для за ах воч ван ня i аба ро ны пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. «Я вы со-
ка ацэнь ваю ад сут насць гвал ту i част ко ва па шы ра ныя маг чы мас цi для пра вя дзен ня ме ра пры ем-
стваў кан ды да та мi. Я так са ма вi таю абран не ад ной сяб роў кi апа зi цый най пар тыi i ад ной не за-
леж най куль тур най дзя яч кi пас ля двух дзе ся цi год дзяў поў най ад сут нас цi якой-не будзь апа зi цыi 
ў пар ла мен це. Тым не менш, пра ва гра ма дзян на сва бод ныя i сум лен ныя вы ба ры па-ра ней ша му 
жорст ка па ру ша ец ца ў аб цу гах рэ прэ сiў ных за ко наў i iн сты ту таў, гэ так жа, як i ў час па пя рэд нiх 
пар ла менц кiх або прэ зi дэнц кiх вы ба раў». Па вод ле Мiк ла ша Ха рас цi, «на ват абран не кан ды дат-
кi ад апа зi цыi вы явi ла цал кам кi ра ва ны ха рак тар вы бар ча га пра цэ су. Вы клi кае шка да ван не, што 
Бе ла русь не раз гля дае маг чы мас цi рэ аль ных зме наў у кi рун ку роў на га до сту пу да СМI, вар тай 
да ве ру яў кi, сум лен на га пад лi ку га ла соў i плю ра лiс тыч на га пар ла мен та», — пад су моў вае сваю 
па зi цыю сп. Ха рас цi ў ад мыс ло вай за яве.
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ПРА ВА ВАЯ БА ЗА ВЫ БАР ЧАЙ СIС ТЭ МЫ
Пра ва вую ба зу вы бар чай сiс тэ мы кра i ны скла да юць Кан сты ту цыя Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Вы-

бар чы ко дэкс Рэс пуб лi кi Бе ла русь i iн шыя за ка на даў чыя ак ты, а так са ма Па ста но вы Цэнт раль-
най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў.

Вы ба рам у Па ла ту прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi-
кан ня па пя рэд нi ча ла ўня сен не зме наў у ВК. Апош няе з iх, уне се нае За ко нам Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь № 268-3 ад 4 чэр ве ня 2015 г., кан крэ ты зуе i па шы рае сфе ру за ба ро ны за меж на га фi нан са-
ван ня вы бар ча га пра цэ су.

Ра ней За ко нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 25 лiс та па да 2013 г. № 72-3 бы лi ўне се ны зме ны ў ВК, 
якiя за кра ну лi па ра дак дзяр жаў на га фi нан са ван ня агi та цыi, увя лi акрэ ды та цыю на зi раль нi каў, 
пра ду гле дзе лi ства рэн не аб лас ных, Мiн скай га рад ской, тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мi сiй, якiя, 
у тым лi ку, кi ру юць дзей нас цю акру го вых i участ ко вых вы бар чых ка мi сiй, раз гля да юць скар гi на 
iх ра шэн нi, вы зна ча юць вы нi кi вы ба раў дэ пу та таў на тэ ры то рыi воб лас цi i г. Мiн ска. Пра ду гле-
джа на так са ма на кi ра ван не па лi тыч ны мi пар ты я мi, якiя вы лу чы лi сва iх кан ды да таў у пар ла мент, 
сяб раў гэ тых ка мi сiй з да рад чым го ла сам.

Пад па гро зай пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi бы ла за ба ро не на агi та цыя за 
бай кот вы ба раў. За ма ца ва ны пад ста вы, на якiх мо жа быць ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi кан ды да та ў 
дэ пу та ты. У ад роз нен не ад па пя рэд нiх, вы ба ры 2016 г. пра хо дзi лi ў адзiн тур. Пе ра мож цам лi-
чыў ся той кан ды дат, якi на браў боль шасць га ла соў гра ма дзян, што ўзя лi ўдзел у га ла са ван нi.

На зва ныя зме ны, на жаль, не ўлi чы лi Рэ ка мен да цыi АБ СЕ, зроб ле ныя па вы нi ках на зi ран ня 
за пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2012 г. Больш за тое, не ка то рыя но выя нор мы ВК па шэ ра гу па зi цый 
на ват па гор шы лi сi ту а цыю ў па раў на ннi з ра ней iс на ваў шы мi нор ма мi.

4 сту дзе ня 2014 г. Рэс пуб лi ка Бе ла русь да лу чы ла ся да Кан вен цыi аб стан дар тах дэ ма кра тыч-
ных вы ба раў, вы бар чых пра воў i сва бод дзяр жаў-удзель нiц СНД, пад пi са най 7 каст рыч нi ка 2002 
г. у г. Кi шы нёў. Но выя нор мы аб за ба ро не агi та цыi за бай кот вы ба раў вi да воч на су пя рэ чаць зга-
да най Кан вен цыi СНД, якая пра ду гле дзе ла, што бай кот цi за клi кi да бай ко ту вы ба раў з'яў ля юц ца 
фор ма мi воль на га ажыц цяў лен ня гра ма дзя на мi iх вы бар чых пра воў i сва бод, а пе ра шко да ажыц-
цяў лен ню гэ тых пра воў па вiн на пе ра след вац ца па за ко не.

Як i пад час па пя рэд нiх пар ла менц кiх i прэ зi дэнц кiх вы ба раў, Цэнт раль ная ка мi сiя за ха ва ла 
прак ты ку вы ба рач най пуб лi ка цыi сва iх па ста ноў, што не ад па вя дае прын цы пу га лос нас цi вы ба-
раў (на дзень вы ба раў бы ло апуб лi ка ва на 24 з 55 па ста ноў ЦВК).

Гэ ты мi па ста но ва мi ЦВК увя ла шэ раг но вых норм, якiя, па вод ле мер ка ван ня сяб раў ЦВК, 
улiч ва юць пра па но вы па ўдас ка на лен нi вы бар чых пра цэ саў, рас пра ца ва ныя БДIПЧ АБ СЕ па 
вы нi ках прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2015 г. Для вы ву чэн ня рэ ка мен да цый БДIПЧ АБ СЕ i раз гля ду 
маг чы мас цяў iх iм пле мен та цыi ў вы бар чы пра цэс 12 лю та га 2016 г. па рас па ра джэн нi А. Лу-
ка шэн кi бы ла ство ра на мiж ве да мас ная экс перт ная гру па. ЦВК улi чы ла 2 з 30 пра па ноў гэ тай 
гру пы.

Па ста но вай ад 8 чэр ве ня 2016 г. №18 «Аб тлу ма чэн нi пры мя нен ня па ла жэн няў Вы бар ча га 
ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь, якiя пра ду гледж ва юць па ра дак утва рэн ня вы бар чых ка мi сiй пры 
пра вя дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь шос та га склi кан ня» ЦВК уста на вi ла, што на па ся джэн нях мяс цо вых вы кан ка маў па ства-
рэн нi вы бар чых ка мi сiй усiх уз роў няў па вiн ны пра во дзiц ца аб мер ка ван нi дзе ла вых i па лi тыч-
ных якас цяў кан ды да таў, вы лу ча ных у склад вы бар чых ка мi сiй. Пры гэ тым у вы пад ку кон кур су 
па вiн на пра во дзiц ца пер са наль нае аб мер ка ван не i га ла са ван не па пра па на ва ных кан ды да ту рах. 
Акра мя та го за ма ца ва на, што на па ся джэн нях вы кан ка маў ма юць пра ва пры сут нi чаць прад стаў-
нi кi па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў, чые на зi раль нi кi акрэ ды та ва ны ў ЦВК.

За цвер джа ны мi па ла жэн ня мi кан крэ ты за ва ныя пра вы на цы я наль ных i мiж на род ных на-
зi раль нi каў. У пе ры яд да тэр мi но ва га га ла са ван ня i ў дзень вы ба раў на зi раль нi кi ма юць пра ва 
атрым лi ваць ад УВК iн фар ма цыю пра коль касць гра ма дзян у спi сах вы бар цаў i пра тое, коль кi 
гра ма дзян пра га ла са ва лi. Акра мя та го, на зi раль нi кi, акрэ ды та ва ныя ў ад па вед най АВК, атры ма лi 
пра ва пры сут нi чаць пры пе ра да чы пра та ко лаў з УВК. На сай тах мяс цо вых вы кан ка маў па вiн ны 
быць су до выя ра шэн нi па вы бар чых спрэч ках, што, на дум ку стар шы нi ЦВК, ад па вя дае рэ ка мен-
да цы ям БДIПЧ АБ СЕ i па вя лiч вае праз рыс тасць пра цэ су.

Важ ным кро кам да пад вы шэн ня праз рыс тас цi iн фар ма цыi аб вы бар чым пра цэ се ста ла Па-
ста но ва ЦВК ад 8 чэр ве ня 2016 г. №22 «Аб iн фар ма ван нi гра ма дзян аб пра цы па пад рых тоў цы 
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i пра вя дзен нi вы ба раў у Па ла ту прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос-
та га склi кан ня». Згод на з да дзе най па ста но вай, у пе ры яд пад рых тоў кi i пра вя дзен ня пар ла менц-
кiх вы ба раў iн фар ма цыя аб хо дзе вы бар чай кам па нii пуб лi ку ец ца ў га зе тах, за сна валь нi ка мi якiх 
з'яў ля юц ца аб лас ныя, Мiн скi га рад скi, ра ён ныя, га рад скiя ў га ра дах аб лас но га пад па рад ка ван ня 
вы ка наў чыя ка мi тэ ты i раз мя шча ец ца на афi цый ных сай тах на зва ных вы ка наў чых ка мi тэ таў, а 
так са ма ад мi нiст ра цы яў ра ё наў у га ра дах у спе цы яль на ство ра най руб ры цы «Вы ба ры 2016». 
Па ста но ва пад ра бяз на рэ гу люе змест да дзе най руб ры кi i тэр мi ны раз мя шчэн ня той цi iн шый iн-
фар ма цыi вы ка наў чы мi ор га на мi. Вы ка наў чыя ор га ны аба вя за ны па ве дам ляць пра ўсе па ся джэн-
нi вы бар чых ка мi сiй i пры ня тыя на iх ра шэн нi. Моц ным бо кам да дзе най Па ста но вы з'яў ля ец ца 
аба вяз ко васць iн фар ма цыi, якую вы ка наў чыя ор га ны па вiн ны пра да стаў ляць гра ма дзя нам у вы-
зна ча ныя тэр мi ны. З iн ша га бо ку, вы ка наў чыя ор га ны не аба вя за ны вы клад ваць са мi да ку мен ты, 
якi мi за цверж да на тое цi iн шае ра шэн не, а мо гуць пуб лi ка ваць толь кi вы трым кi цi на огул толь кi 
ага лош ваць ра шэн не.

Вар та ад зна чыць, што са мы ад чу валь ны мо мант вы бар чай кам па нii, якi заўж ды вы клi каў асаб-
лi вую кры ты ку на зi раль нi каў, а ме на вi та па ра дак пад лi ку га ла соў, як i ра ней, за стаў ся не па тлу-
ма ча ным нi ў ме та дыч ных да па мож нi ках, нi ў па ста но вах ЦВК. Ня змен насць па рад ку пад лi ку 
га ла соў з кам па нii ў кам па нiю па каз вае не за цi каў ле насць ЦВК у ар га нi за цыi праз рыс та га пад лi ку 
га ла соў.

Згод на з Кан сты ту цы яй Рэс пуб лi кi Бе ла русь (арт. 84, 91) i Вы бар чым ко дэк сам (арт. 56) 
«вы ба ры ў Па ла ту прад стаў нi коў но ва га склi кан ня пры зна ча юц ца Прэ зi дэн там Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь не паз ней чым за ча ты ры ме ся цы i пра вод зяц ца не паз ней чым за 30 дзён да за кан чэн ня 
паў на моц тваў Па ла ты прад стаў нi коў дзе ю ча га склi кан ня».

Да та вы ба раў — 11 ве рас ня — бы ла пры зна ча на Ука зам Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
№190, пад пi са ным 6 чэр ве ня 2016 го да. Вы ба ры пра во дзi лi ся ў 110 акру гах шля хам га ла са ван ня 
па вод ле ма жа ры тар най сiс тэ мы. На вы ба рах бы лi за дзей нi ча ны 110 акру го вых i 6 149 участ ко-
вых вы бар чых ка мi сiй (у тым лi ку 49 за ме жа мi кра i ны).
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ВЫ БАР ЧЫЯ КА МI СII
1. Пра ва вая ба за

Пра цэс фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi сiй пры пра вя дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад-
стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня рэ гу ля ваў ся Вы бар чым 
ко дэк сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь са зме на мi, уне се ны мi За ко нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 4 чэр ве ня 
2015 го да № 268-З, i Па ста но вай ЦВК ад 8 чэр ве ня 2016 г. №18 «Аб тлу ма чэн нi пры мя нен ня па-
ла жэн няў Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь, якiя пра ду гледж ва юць па ра дак утва рэн ня вы-
бар чых ка мi сiй пры пра вя дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня».

Згод на з арт. 28 ВК, пад рых тоў ку i пра вя дзен не вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў 
за бяс печ ва юць аб лас ныя, Мiн ская га рад ская тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мi сii, акру го выя i 
ўчаст ко выя вы бар чыя ка мi сii.

2. Фар мi ра ван не тэ ры та рыяль ных i акру го вых вы бар чых ка мi сiй
Зме ны ў ВК 2013 г. увя лi да дат ко вы ўзро вень вы бар чых ка мi сiй пры пра вя дзен нi пар ла менц-

кiх вы ба раў — гэ та тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мi сii (ТВК — аб лас ныя i Мiн ская га рад ская 
тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мi сii. Та кiм чы нам, упер шы ню на пар ла менц кiх вы ба рах дзей нi ча-
лi аб лас ныя i Мiн ская га рад ская тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мi сii. Паў на моц твы ка мi сiй за ма-
ца ва ны ў арт. 391 ВК. На зва ныя ка мi сii кi ру юць дзей нас цю акру го вых i ўчаст ко вых вы бар чых 
ка мi сiй. Важ ным паў на моц твам тэ ры та ры яль ных ка мi сiй з'яў ля ец ца тое, што яны раз гля да юць 
за явы i скар гi на ра шэн нi i дзе ян нi акру го вых i ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй. Гэ та зня ло з ЦВК 
на груз ку па раз гля ду та кiх за яваў i скар гаў, што да ло маг чы масць ЦВК вы дат коў ваць больш ча су 
на вы ка нан не iн шых паў на моц тваў.

ТВК i АВК з'яў ля юц ца важ ным ме ха нiз мам вы бар ча га пра цэ су, якi iс тот на ўплы вае на пра вя-
дзен не сва бод ных i дэ ма кра тыч ных вы ба раў.

Згод на з арт. 34 ВК, аб лас ныя, Мiн ская га рад ская тэр ы та ры яль ныя i акру го выя ка мi сii па вы-
ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў фар мi ру юц ца пре зi ды у ма мi аб лас ных, Мiнск ага га рад-
ско га Са ве таў дэ пу та таў i аб лас ны мi, Мiн скiм га рад скiм вы ка наў чым ка мi тэ та мi з прад стаў нi коў 
па лi тыч ных пар тый, iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў, а так са ма прад стаў-
нi коў гра ма дзян, вы лу ча ных у склад ка мi сii шля хам па да чы за явы, у скла дзе 9-13 сяб раў не паз-
ней за 75 дзён да вы ба раў.

Па лi тыч ная пар тыя, iн шае рэс пуб лi кан скае гра мад скае аб' яд нан не, пра цоў ны ка лек тыў ар-
га нi за цыi, ка лек тыў струк тур на га пад раз дзя лен ня, гру па вы бар шчы каў мае пра ва вы лу чыць у 
аб лас ную, Мiн скую га рад скую, акру го вую, участ ко вую вы бар чую ка мi сiю толь кi па ад ным прад-
стаў нi ку.

Як пра вi ла, не менш ад ной тра цi ны скла ду ка мi сii скла да юць прад стаў нi кi па лi тыч ных пар-
тый i iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў. У склад ка мi сii не мо гуць ува хо дзiць суд дзi, пра ку ро ры, 
кi раў нi кi мяс цо вых вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў. Дзяр жаў ныя слу жа чыя не мо гуць скла-
даць больш за ад ну тра цi ну скла ду ка мi сii. На па ся джэн нi ор га наў, якiя ўтва ра юць ка мi сii, ма юць 
пра ва пры сут нi чаць прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый, iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў-
ных ка лек ты ваў, гра ма дзян, што вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў.

Ра шэн не аб утва рэн нi ка мi сiй у ся мi дзён ны тэр мiн з дня яго пры няц ця пуб лi ку ец ца ў дру ку. 
Ра шэн не ор га на, якi ўтва рыў ка мi сiю, мо жа быць аб скар джа на ў трох дзён ны тэр мiн з дня яго 
пры няц ця ад па вед на ў аб лас ны, Мiн скi га рад скi, ра ён ны, га рад скi суд суб' ек та мi, якiя вы лу чы лi 
сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сii. Суд раз гля дае скар гу ў трох дзён ны тэр мiн, яго ра шэн не з'яў-
ля ец ца кан чат ко вым.

Фар мi ра ван не ТВК i АВК ад бы ва ла ся на фо не шы ро ка анан са ва ных ЦВК но вых па ды хо даў, 
якiя па вiн ны пры мя няц ца ад каз ны мi ор га на мi: маг чы масць пры сут нас цi на зi раль нi каў (у тым 
лi ку мiж на род ных) на па ся джэн нях ор га наў пад час фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi сiй, аб мер ка-
ван не дзе ла вых i па лi тыч ных якас цяў вы лу ча ных у ка мi сii прэ тэн дэн таў. У вы пад ках, ка лi коль-
касць вы лу ча ных у ка мi сii пе ра вы шае пра ду гле джа ную коль касць сяб раў ка мi сiй, па вiн на за слу-
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хоў вац ца iн фар ма цыя па кож най кан ды да ту ры i пра во дзiц ца пер са наль нае га ла са ван не. Гэ тыя 
па ды хо ды бы лi за ма ца ва ныя ў Па ста но ве ЦВК № 18 ад 8 чэр ве ня 2016 г. Так са ма Па ста но ва 
за ма ца ва ла маг чы масць на зi раль нi каў пры сут нi чаць на па ся джэн нях ор га наў, ад каз ных за фар-
мi ра ван не ка мi сiй.

Ана лi ты кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» звяр ну лi ся ў ЦВК з прось бай 
рас тлу ма чыць уве дзе ны Па ста но вай №18 тэр мiн «па лi тыч ныя якас цi», якi з'яў ля ец ца важ ным 
кры тэ рам ад бо ру асоб у вы бар чыя ка мi сii. У ад ка зе за под пi сам стар шы нi ЦВК Лi дзii Яр мо шы-
най ад зна ча ла ся, што «вы бар чае за ка на даў ства не ўтрым лi вае ле галь на га тлу ма чэн ня та кiх па-
няц цяў як дзе ла выя i па лi тыч ныя якас цi асо бы, вы лу ча най у склад вы бар чай ка мi сii», а да лей, па 
сут нас цi, пры зна ва ла ся за ме на па няц ця «па лi тыч ныя якас цi» па няц цем «па лi тыч ныя по гля-
ды»: «Да па лi тыч ных якас цяў ад но сяць па лi тыч ныя по гля ды, уз ро вень прад стаў нiц тва гра мад-
скiх аб' яд нан няў i пар тый у рэ гi ё не, iх па зна валь насць i аў та ры тэт ся род на сель нiц тва».

Экс перт кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» Па вел Са пел ка ад ра са ваў стар-
шы нi ЦВК зва рот з па тра ба ван нем вы клю чыць з Па ста но вы тэр мiн «па лi тыч ныя якас цi» да 
фар ма ван ня ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй, па коль кi «як па ка за ла прак ты ка фар ма ван ня ТВК i 
АВК, ме на вi та ацэн ка па лi тыч ных по гля даў асоб, вы лу ча ных у склад гэ тых ка мi сiй, i ста ла пер-
ша пры чы най па лi тыч на ма ты ва ва на га, се лек тыў на га па ды хо ду пры iх фар ма ван нi i вы ву чэн нi 
пы тан няў аб уклю чэн нi цi не ўклю чэн нi тых цi iн шых асоб у склад вы бар чых ка мi сiй. Асо бы, якiя 
пры трым лi ва юц ца па лi тыч ных по гля даў, што не су па да юць з афi цый най па лi ты кай дзе ю чай ула-
ды, i на ле жаць да апа зi цый ных па лi тыч ных суб' ек таў, у знач на боль шай сту пе нi не ўклю ча лi ся ў 
склад вы бар чых ка мi сiй, чым прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый i ар га нi за цый, ла яль ных да ўла-
даў». Та кiя па няц цi, як па зна валь насць i аў та ры тэт ся род на сель нiц тва той цi iн шай па лi тыч най 
пар тыi цi аб' яд нан ня па тра бу юць вы ву чэн ня гэ та га пы тан ня з да па мо гай са цы я ла гiч ных апы тан-
няў, пра вес цi якiя ў ка рот кiя тэр мi ны, вы зна ча ныя для фар ма ван ня вы бар чых ка мi сiй, не маг чы-
ма, а ў ад ва рот ным вы пад ку мер ка ван нi прад стаў нi коў мяс цо вых ор га наў ула ды, якiя фар му юць 
ка мi сii, мо гуць не су па даць з рэ аль ным мер ка ван нем гра ма дзя наў, пад крэс лiў экс перт.

У ад ка зе на да дзе ны зва рот кi раў нi ца ЦВК па ве да мi ла: «Цэнт раль ная ка мi сiя не ба чыць пад-
стаў для ка рэк цi роў кi на зва най па ста но вы i вы клю чэн ня з яе тэр мi на «па лi тыч ныя якас цi», якi 
вы клi кае, на Ва шу дум ку, роз на чы тан не. Па ста но ва Цэнт раль най ка мi сii, якая аба вяз вае ор га ны, 
што фар му юць вы бар чыя ка мi сii, ажыц цяў ляць гэ тую пра цэ ду ру ад кры та, га лос на i за сноў ва ю-
чы ся на вы нi ках аб мер ка ван ня прэ тэн дэн таў у сяб ры ка мi сiй, не аб мя жоў вае ўдзель нi каў гэ тай 
дыс ку сii ў па ды хо дах да ацэн кi як дзе ла вых, так i па лi тыч ных якас цяў на зва ных асоб».

Та кiм чы нам, ужы ван не па доб ных не дак лад ных фар му лё вак, тлу ма чэн ня якiх ня ма ў вы бар-
чым за ка на даў стве, па кi да ла шы ро кае по ле для iн тэр прэ та цый, а зна чыць, i для се лек тыў ных, 
ад воль ных ад моў ва ўклю чэн нi асоб ных прэ тэн дэн таў у склад ка мi сiй. Вар та ад зна чыць, што 
праб ле ма ад сут нас цi за ка на даў ча за ма ца ва ных кры тэ раў ад бо ру прэ тэн дэн таў у ка мi сii i га ран-
тый уклю чэн ня ў склад гэ тых ка мi сiй прад стаў нi коў усiх па лi тыч ных суб' ек таў, што бя руць удзел 
у вы бар чым пра цэ се, за ста ва ла ся ак ту аль най.

2.1. Вы лу чэн не ў склад ТВК i АВК
У ад па вед нас цi з Ка лян дар ным пла нам ар га нi за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў-

цы i пра вя дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў шос та га склi кан ня, за цвер джа ным 
08.06.2016 г. Па ста но вай Цэнт раль най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi 
рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў №14, вы лу чэн не прад стаў нi коў у склад аб лас ных, Мiн скай га рад-
ской, акру го вых вы бар чых ка мi сiй i пра да стаў лен не ў ор га ны, якiя iх фар мi ру юць, ад па вед ных 
да ку мен таў ад бы ва ла ся не паз ней за 24 чэр ве ня 2016 г.

У склад ся мi тэ ры та ры яль ных (аб лас ных i г. Мiн ска) вы бар чых ка мi сiй (ТВК) бы лi вы лу ча ны 
144 ча ла ве кi (Да да так 1), 14 з якiх дэ ле га ва ны дву ма суб' ек та мi. Адзiн з ча тыр нац ца цi — гра ма-
дзя на мi шля хам па да чы за яў i дву ма гра мад скi мi аб' яд нан ня мi. Асаб лi ва па пу ляр ным та кi спо саб 
вы лу чэн ня стаў у Гро дзен скай воб лас цi, дзе 12 з 16 прэ тэн дэн таў у ТВК вы лу ча лi ся ад двух суб'-
ек таў, ад ным з якiх бы ло праў лад нае аб' яд нан не (га лi но вы праф са юз, Фонд мi ру, ар га нi за цыя 
ве тэ ра наў вай ны ў Аф га нi ста не, Бе ла рус кi са юз жан чын). Та кi шлях вы лу чэн ня не су пя рэ чыць 
за ка на даў ству, але iс тот на ўплы вае на ста тыс ты ку.

Уся го па лi тыч ны мi пар ты я мi ў склад ТВК бы ло вы лу ча на 37 прад стаў нi коў (26% ад вы лу ча-
ных), з iх ад апа зi цый ных пар тый — 16 ча ла век (43% ад прад стаў нi коў пар тый).
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Гра мад скi мi аб' яд нан ня мi бы лi вы лу ча ны 62 ча ла ве кi (43% са 144). Як i пад час па пя рэд нiх 
вы ба раў, ак тыў на пра соў ва лi сва iх прад стаў нi коў праў лад ныя гра мад скiя аб' яд нан нi: Фе дэ ра цыя 
праф са юзаў Бе ла ру сi — 16 ча ла век (11,1%), Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў — 5 
ча ла век (3,5%), БРСМ — 7 ча ла век (4,9%), РГА «Бе лая Русь» — 7 ча ла век (4,9%), Бе ла рус кi 
са юз жан чын — 7 (4,9%). Гэ тыя пяць гра мад скiх аб' яд нан няў да лi 31% ад агуль най коль кас цi вы-
лу ча ных у склад ТВК i 68% ад пра па на ва ных гра мад скi мi i iн шы мi аб' яд нан ня мi ад па вед на.

Сва iх прад стаў нi коў на кi ра ва лi ў ТВК так са ма Рух «За сва бо ду» (4 ча ла век) i ГА БНФ «Ад-
ра джэн не» — 1 ча ла век.

Ся рэд нi кон курс на ад но мес ца (пры коль кас цi сяб раў у 13 ча ла век) у тэ ры та ры яль ныя ка-
мi сii склаў 1,6 ча ла ве кi на мес ца. У Грод не на ад но мес ца прэ тэн да ва лi ў ся рэд нiм 1,2 ча ла ве кi, 
не ка то рыя ка мi сii бы лi сфар мi ра ва ныя фак тыч на без кон кур су. У Ма гi лёў скай воб лас цi на ўдзел 
у ка мi сii прэ тэн да ва лi 26 ча ла век (2 на мес ца).

Колькасць вылучаных у склад тэрытарыяльных камісій 
рознымі суб’ектамі 

У склад акру го вых вы бар чых ка мi сiй бы ло вы лу ча на 2014 ча ла век (Да да так 2). Ся род iх ад 
па лi тыч ных пар тый — 353 прэ тэн дэн ты (18% ад вы лу ча ных), з iх ад апа зi цый ных пар тый — 134 
ча ла ве кi (38% ад усiх пар тый цаў).

Ад гра ма дзян шля хам па да чы за яваў бы ло вы лу ча на 639 ча ла век (35%), ад пра цоў ных ка лек-
ты ваў — 145 ча ла век (6,6%), ад гра мад скiх ар га нi за цый i аб' яд нан няў — 925 ча ла век (46% ад 
коль кас цi вы лу ча ных).

Ак тыў ны мi ўдзель нi камi ар га нi за цыi вы бар ча га пра цэ су з'я вi лi ся прад стаў ле ная сва i мi га лi-
но вы мi праф са юза мi Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сi, што вы лу чы ла ў склад АВК 249 ча ла век 
(12,3%). Так са ма Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў — 94 ча ла ве кi (4,7%), БРСМ i 
РГА «Бе лая Русь» — па 110 ча ла век (па 5,5%), Бе ла рус кi са юз жан чын — 100 (5%). Гэ тыя пяць 
гра мад скiх аб' яд нан няў вы лу чы лi 663 ча ла ве кi — 33% ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных у склад 
ТВК i 72% ад вы лу ча ных гра мад скi мi i iн шы мi аб' яд нан ня мi ад па вед на.

Сва iх прад стаў нi коў на кi ра ва лi ў АВК так са ма Рух «За сва бо ду» (44 ча ла век) i ГА БНФ «Ад-
ра джэн не» — 13 ча ла век.

У Гро дзен скай воб лас цi ў акру го выя i ў тэ ры та ры яль ныя ка мi сii боль шасць прэ тэн дэн таў вы лу-
ча лi ся ад двух суб' ек таў: 158 са 195 — праў лад ны мi гра мад скi мi аб' яд нан ня мi i гру па мi гра ма дзян. 
Для iн шых аб лас цей гэ та не ха рак тэр на: у трох аб лас цях та кi аль тэр на тыў ны спо саб вы лу чэн ня не 
вы ка рыс тоў ваў ся, у Мiн ску дву ма суб' ек та мi вы лу ча на 12 ча ла век, у Вi цеб скай воб лас цi 4.

Апа зi цый ныя пар тыi ўзя лi да во лi ак тыў ны ўдзел у пра цэ се вы лу чэн ня сва iх прад стаў нi коў у 
ка мi сii: Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет» — 72 ча ла ве кi, Пар тыя БНФ — 28 ча ла-
век, БСДП (Г) — 17 ча ла век. Та кiм чы нам, уся го апа зi цый ныя па лi тыч ныя пар тыi вы лу чы лi ў 
ка мi сii 150 ча ла век.
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Для па раў на ння: у гэ тай вы бар чай кам па нii апа зi цый ныя пар тыi вы лу чы лi 134 прад стаў нi-
кi ў АВК — 43% ад усiх вы лу ча ных прад стаў нi коў пар тый; пад час вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты 
прад стаў нi коў 2008 го да апа зi цый ныя пар тыi вы лу ча лi 118 ча ла век, што скла да ла 31,9% ад усiх 
прэ тэн дэн таў ад па лi тыч ных пар тый. У 2012 го дзе апа зi цый ныя пар тыi вы лу чы лi 199 ча ла век — 
49,75% ад прэ тэн дэн таў ад па лi тыч ных пар тый. Та кiм чы нам, ня гле дзя чы на ад сут насць спры-
яль ных умоў для дзей нас цi, пад час сё лет нiх вы ба раў апа зi цый ныя па лi тыч ныя пар тыi пра цяг ва лi 
за хоў ваць ак тыў насць.

Ся рэд нi кон курс на ад но мес ца (пры коль кас цi сяб раў у 13 ча ла век) у акру го выя ка мi сii склаў 
1,4 ча ла ве кi на мес ца. У Гро дзен скай воб лас цi — 1,15, а ў Ма гi лёў скай воб лас цi — 1,6 ча ла ве кi 
на мес ца.

Уся го бы ло сфар мi ра ва на 110 акру го вых ка мi сiй: у Мiн ску — 20, у Мiн скай i Го мель скай 
аб лас цях — па 17, у Брэсц кай воб лас цi — 16, у Вi цеб скай воб лас цi — 14, у Гро дзен скай воб лас-
цi — 13 ка мi сiй.

Колькасць вылучаных у склад акруговых камісій 
рознымі суб’ектамі

Прак тыч на ў кож на га суб' ек та бы ла маг чы масць па даць да ку мен ты ў ад па вед ны ор ган. Бы лi 
вы клю чэн нi: Рух «За сва бо ду» 19 чэр ве ня вы лу чыў сва iх прад стаў нi коў у склад трох вы бар чых 
ка мi сiй, што па вiн ны быць ство ра ны на тэ ры то рыi Брэсц кай воб лас цi. Так, Сяр гей Ва ку лен ка 
быў вы лу ча ны ў аб лас ны вы ба рам, Вi таль Чмель — у Брэсц кую-За ход нюю акру го вую вы бар чую 
ка мi сiю №1, а Кар ней Пят ро вiч — у Ба ра на вiц кую-За хо дюю акру го вую вы бар чую ка мi сiю №5. 
22 чэр ве ня вы пiс ка з ад па вед на га ра шэн ня бы ла на кi ра ва на ў абл вы кан кам i праз два днi там яе 
атры ма лi, пра што свед чы лi да дзе ныя «Бел пош ты». Ад нак 27 чэр ве ня пад час су мес на га па се-
джан ня абл вы кан ка ма i прэ зi ды у ма аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, дзе фар ма ва лi ся вы бар чыя ка мi-
сii, да ку мен ты Ру ху «За Сва бо ду» не бы лi за чы та ны i раз гле джа ны. Паз ней прад стаў нi ку Ру ху 
бы ло па ве дам ле на, што зда ры ла ся гэ та та му, што да ку мен ты не бы лi прад стаў ле ны ў тэр мi ны, 
пра ду гле джа ныя за ко нам (да дзе ныя аб уру чэн нi ад па вед на га паш то ва га па ве дам лен ня гэ та аб-
вяр га юць). Рух «За сва бо ду» звяр ну ла ся с гэ тай на го ды ў суд, ад нак суд дзя Брэсц ка га аб лас но га 
су да Нi на Ус цiм чук скар гу не за да во лi ла.

У Мiн ску прэ тэн дэн таў у склад ка мi сiй ад апа зi цый ных пар тый вы клi ка лi ў ар га нi за цый на-
кад ра вы ад дзел Мiн гар вы кан ка ма i абл вы кан ка ма для вы свят лен ня здоль нас цяў гэ тых прэ тэн-
дэн таў да пра цы ў вы бар чай ка мi сii. У той жа час прад стаў нi кам пар тый, якiя вы ка за лi на мер 
пры сут нi чаць на су мес ных па ся джэн нях, за га да на пад рых та ваць iн фар ма цыю аб прэ тэн дэн тах 
у ка мi сii.
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2.2. Па ся джэн нi па ўтва рэн нi ТВК i АВК
Су мес ныя па ся джэн нi прэ зi ды у маў аб лас ных, мiнск ага га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў i аб лас-

ных, Мiнск ага га рад ско га вы ка наў чых ка мi тэ таў ад бы лi ся ў ад па вед нас цi з Ка лян дар ным пла нам 
не паз ней за 27 чэр ве ня 2016 г.

У п. 6 Па ста но вы ЦВК № 18 ад 8.06.2016 г. бы ла ўрэ гу ля ва на маг чы масць пры сут нас цi на зi-
раль нi каў (у тым лi ку i мiж на род ных) пры пра вя дзен нi па ся джэн няў ор га наў, што фар мi ру юць 
ка мi сii. Вар та ад зна чыць, што ад сут насць та ко га ўрэ гу ля ван ня на па пя рэд нiх вы ба рах у не ка то-
рых вы пад ках ства ра ла пе ра шко ды ў на зi ран нi за пра цэ ду ра мi фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi сiй.

На зi раль нi ка мi ад зна ча ла ся на яў насць кво ру му пры пра вя дзен нi па ся джэн няў ад па вед ных 
ор га наў. Усе прад стаў нi кi суб' ек таў, што вы лу ча лi прад стаў нi коў у склад ТВК i АВК, ме лi маг чы-
масць пры сут нi чаць на па ся джэн нях ор га наў, якiя iх фар мi ра ва лi.

На зi раль нi кi ад зна чы лi, што ў роз ных аб лас цях Бе ла ру сi бы лi вы ка ры ста ны роз ныя прак ты кi 
фар мi ра ван ня ка мi сiй.

Згод на з п. 6 Па ста но вы ЦВК № 18, пе рад пры няц цем ра шэн ня аб скла дзе ка мi сii вы но сiц-
ца на аб мер ка ван не пы тан не аб дзе ла вых i па лi тыч ных якас цях вы лу ча ных асоб. У вы пад ку, ка лi 
коль касць вы лу ча ных у ка мi сiй пе ра вы шае коль касць пра ду гле джа ных мес цаў, за слу хоў ва ец ца 
iн фар ма цыя па кож най кан ды да ту ры i пра во дзiц ца пер са наль нае га ла са ван не.

У су вя зi з тым, што нi я кiх да дат ко вых тлу ма чэн няў ад ЦВК ад нос на та го, якi мi дзе ла вы мi i па-
лi тыч ны мi якас ця мi па вi нен ва ло даць вы лу ча ны ў вы бар чыя ка мi сii прэ тэн дэнт, не бы ло, у кож-
ным кан крэт ным вы пад ку пад гэ тым ра зу ме лi роз ныя рэ чы: на яў насць/ад сут насць су дзi мас цяў, 
па пя рэд нi до свед пра цы ў ка мi сii, на яў насць/ад сут насць ста лай пра цы, ха рак ты рыс ты кi з мес ца 
пра цы, па лi тыч ныя по гля ды i пе ра ка нан нi прэ тэн дэн таў i iнш.

На чаль нiк упраў лен ня ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Мiн гар вы кан ка ма Ар цём Цу ран ад-
зна чыў, што «асаб лi васць ця пе раш няй вы бар чай кам па нii скла да ец ца ў тым, што ўпер шы ню на 
па ся джэн нi прой дзе аб мер ка ван не кан ды да таў пе рад га ла са ван нем i за цвяр джэн нем скла даў ка-
мi сiй, бу дуць раз гля дац ца па лi тыч ныя пе ра ка нан нi, аса бiс тыя i дзе ла выя якас цi прэ тэн дэн таў»2. 
Пе рад па ся джэн нем прэ тэн дэн таў у ка мi сii за пра ша лi на су моўе ў ар га нi за цый на-кад ра вы ад-
дзел Мiн гар вы кан ка ма.

На па чат ку па ся джэн ня на чаль нiк Га лоў на га ўпраў лен ня ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма Сяр гей Па цэ вiч на зваў кры тэ ры ад бо ру прэ тэн дэн таў: до свед пра цы ў 
вы бар чых ка мi сi ях, ста ноў чыя ха рак та рыс ты кi па вы нi ках вы ву чэн ня аса бiс тых спра ваў i з мес-
ца пра цы. Што да ты чыць прад стаў нi коў дэ ма кра тыч ных пар тый, то так са ма ўлiч ва лi ся ха рак та-
рыс ты кi, да дзе ныя па мес цы жы хар ства ад участ ко вых. Бы ло пад крэс ле на, што прад стаў нi кi ад 
БРСМ, «Бе лай Ру сi», Бе ла рус ка га са ю за жан чын, Са ве та ве тэ ра наў, Ве тэ ра наў вай ны ў Аф га нi-
ста не, што з'яў ля юц ца шмат лi кi мi i ма са вы мi гра мад скi мi аб' яд нан ня мi, рэ прэ зен ту юць iн та рэ сы 
баль шы нi гра ма дзян. За яў ля ла ся, што прад стаў нiк Пар тыi БНФ Эд вард Дму хоў скi не ад на ра зо ва 
пры цяг ваў ся да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi (за ўдзел у гра мад скiх ак цы ях — рэд.), бес пра цоў-
ны, а прад стаў нiк Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» пры цяг ваў ся да ад мi нiст ра-
цый най i кры мi наль най ад каз нас цi. Ня ўклю ча ная ад «Спра вяд лi ва га све ту» прэ тэн дэнт ка (ку-
хар па пра фе сii) так са ма ха рак та ры за ва ла ся Сяр ге ем Па цэ вi чам у не га тыў ным то не. Ас тат нiх 
ня ўклю ча ных ён прэ зен та ваў як асо баў без до све ду пра цы ў вы бар чых ка мi сi ях i рэ ка мен да ваў 
не ўклю чаць iх.

Пе рад па чат кам су мес на га па ся джэн ня Го мель ска га абл вы кан ка ма i аб лса ве та вы сту пiў за-
гад чык ар гад дзе ла абл вы кан ка ма Д.А. Раж коў i пад крэс лiў, што Прэ зi ды ум Го мель ска га аб лса-
ве та i абл вы кан ка ма не аба вя за ны аб грун тоў ваць уклю чэн не цi не ўклю чэн не ў склад ка мi сiй i не 
звя за ны нi я кi мi кры тэ ра мi i кво та мi. Ён жа за чыт ваў спiс кан ды да таў у ка мi сii, да ваў iм ка рот кую 
ха рак ты рыс ты ку i пра во дзiў рэй тын га вае га ла са ван не. З вы сту пу мож на бы ло зра бiць вы сно ву, 
што кры тэр усё ж быў — во пыт пра цы ў ка мi сi ях.

Уклю чэн не ў Ма гi лёў скую аб лас ную ТВК ад бы ва ла ся па прад стаў лен нi ра бо чай гру пы, якую 
ўзна чаль ваў на чаль нiк упраў лен ня ар га нi за цый на-кад ра вай ра бо ты абл вы кан ка ма Ге надзь Ге ра-
сi мен ка. Га ла са ван не пра хо дзi ла спi са мi па кож най ка мi сii. Ма гi лёў скi пра ва аба рон ца Ба рыс Бу-
хель, што вы лу чаў ся шля хам збо ру под пi саў, не быў пра па на ва ны ра бо чай гру пай. У ад каз на 
пы тан не аб пры чы не стар шы ня па ся джэн ня, кi раў нiк аб лас ной вер ты ка лi Ула дзi мiр Да ма неў скi 
пра па на ваў Ба ры су Бу хе лю звяр нуц ца з гэ тым пы тан нем да ра бо чай гру пы паз ней, за пэў нiў шы 
пра ва аба рон цу, што яму ад ка жуць на ўсе яго пы тан нi. Чле ны абл вы кан ка ма i прэ зi ды у ма аб лса-

2 htt p://minsknews.by/blog/2016/06/27/v-minske-sformirovanyi-izbiratelnyie-komissii-povyiboram-v-palatu-predstaviteley/ 
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ве та дэ пу та таў пад тры ма лi пра па но ву стар шы нi. А.Бу хель аб скар дзiў ад мо ву па ве да мiць пры чы-
ны не ўклю чэн ня яго ў склад ка мi сii. ЦВК у сва iм ад ка зе пры зна ла, што пры фар ма ван нi ка мi сiй у 
Ма гi лёў скай воб лас цi не бы ло вы ка на на па тра ба ван не Па ста но вы ЦВК: «У Цэнт раль най ка мi сii 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў пра ве дзе на пра вер-
ка па Ва шай скар зе аб па ру шэн нi пунк та 6 Па ста но вы Цэнт раль най ка мi сii ад 8 чэр ве ня 2016 
го да № 18, якi пра ду гледж вае пер са наль нае га ла са ван не па кан ды да ту рах прэ тэн дэн таў у склад 
вы бар чых ка мi сiй, пры фар мi ра ван нi Ма гi лёў скай аб лас ной i акру го вых ка мi сiй у Ма гi лёў скай 
воб лас цi. Вы кла дзе ныя Ва мi фак ты не ўказ ва юць на па ру шэн не вы бар ча га за ко на, але свед чаць 
аб не вы ка нан нi рас тлу ма чэн няў Цэнт раль най ка мi сii. У су вя зi з гэ тым звер ну та ўва га Ма гi лёў-
ска га абл вы кан ка ма на не аб ход насць ня ўхiль на га вы ка нан ня па ста ноў Цэнт раль най ка мi сii пры 
пад рых тоў цы i пра вя дзен нi вы ба раў», — ад зна ча ла ся ў ад ка зе Ба ры су Бу хе лю за под пi сам Лi дзii 
Яр мо шы най.

У Вi цеб ску пад час су мес на га па ся джэн ня Вi цеб ска га абл вы кан ка ма i аб лса ве та прад стаў нi кам 
па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў, якiя вы лу ча лi сва iх прад стаў нi коў у склад ТВК i 
АВК, да лi па тры хвi лi ны на прад стаў лен не прэ тэн дэн таў. Та кiм чы нам, ка лi, на прык лад, Рух «За 
сва бо ду» вы лу чаў па воб лас цi 15 ча ла век, на прад стаў лен не кож на га з прэ тэн дэн таў ад во дзi ла ся 
па 10-15 се кунд.

У Брэс це па ся джэн не доў жы ла ся больш за тры га дзi ны. За чыт ва лi ся проз вi шчы прэ тэн дэн-
таў, мес цы iх пра цы, спо саб вы лу чэн ня. Га ла са ван не пра хо дзi ла спi сам. Га ла са ва лi заў сё ды адзi-
на га лос на. Звяр та ла ся заў сё ды ўва га на во пыт пра цы ў ка мi сi ях. Ад бо рам кан ды да таў у вы бар-
чыя ка мi сii зай ма лi ся «пра цоў ныя гру пы», у функ цыю якiх ува хо дзi ла «вы ву чэн не дзе ла вых i 
па лi тыч ных якас цяў асоб, якiя вы лу ча ны ў склад акру го вых ка мi сiй». Рас па ра джэн не ад нос на 
ства рэн ня «пра цоў ных груп» вы даў 20 чэр ве ня стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь 
Лiс для кi раў нi коў га рад скiх i ра ён ных ка мi тэ таў воб лас цi. Кi раў нi кам «пра цоў ных груп» бы-
ло за га да на прад ста вiць iн фар ма цыю па кож най кан ды да ту ры з рэ ка мен да цы я мi па фар ма ван ні 
скла ду акру го вай вы бар чай ка мi сii да 10 га дзiн ра нi цы 27 чэр ве ня ў га лоў нае ўпраў лен не ар га нi-
за цый на-кад ра вай пра цы Брэсц ка га аб вы кан ка ма.

Пад час утва рэн ня акру го вых вы бар ка маў па Мiн скай воб лас цi на су мес ным па се джан нi прэ-
зi ды ума Мiнск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў i Мiнск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мi тэ та чы-
ноў нi кi га ла са ва лi па вод ле за га дзя скла дзе на га спi су. Га ла са ван не ад бы ва ла ся прак тыч на без 
ра зы хо джан няў: аль бо амаль усе за, аль бо су праць. Пры чы ны не ўклю чэн ня не на зы ва лi ся. Па 
ад ной з Са лi гор скiх акру гаў скла ла ся цi ка вая сi ту а цыя: усе 13 мес цаў у акру го вай ка мi сii бы лi 
за поў не ны, ка лi у спi се для аб мер ка ван ня за ста ва лi ся яшчэ тры прэ тэн дэн ты. У вы нi ку прос та 
пра га ла са ва лi су праць. У вы нi ку ў ка мi сiю не тра пiў вы лу чэ нец ад Ру ху «За сва бо ду» Ула дзi мiр 
Шы ла.

У цэ лым на зi раль нi кi ад зна ча лi, што га ла са ван не за прэ тэн дэн таў у ка мi сii ў боль шас цi вы пад-
каў на сi ла фар маль ны ха рак тар, хоць i су пра ва джа ла ся аб мер ка ван нем вы лу ча ных кан ды да тур. 
У пад трым ку прад стаў нi коў праў лад ных па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў га ла са ва лi 
прак тыч на адзi на га лос на, а за прад стаў нi коў апа зi цый ных пар тый вы каз ва лi ся амаль адзi на га-
лос на су праць.

Тое, што склад ка мi сiй быў за га дзя вы зна ча ны, па цвяр джае вы па дак, якi ад быў ся з ак ты вiс-
там Пар тыi БНФ Яў ге нам Сiц ко, вы лу ча ным у акру го вую ка мi сiю Iва цэ вiц кай вы бар чай акру гi 
№1. Ра нi цай 27 чэр ве ня яму па тэ ле фа на ва лi з вы кан ка ма i за пра сi лi на пер шае па се джан не акру-
го вай ка мi сii на 29 чэр ве ня. Пры гэ тым склад усiх акру го вых ка мi сiй у Брэсц кай воб лас цi быў за-
цвер джа ны на су поль ным па ся джэн нi абл вы кан ка ма i аб лас но га са ве та дэ пу та таў, якое па ча ло ся 
у той жа дзень у 14 га дзiн i пра цяг ва ла ся ка ля трох га дзiн. Та кiм чы нам, у вы кан ка ме Iва цэ вi чаў 
пра тое, хто тра пiць у склад вы бар чай ка мi сii, ве да лi яшчэ да вы ка нан ня ўсiх не аб ход ных пра цэ-
дур i на ват па спе лi за пра сiць iх на пер шае па се джан не.

2.3. Склад ство ра ных ка мi сiй
Уся го бы ло ство ра на 7 тэ ры та ры яль ных ка мi сiй (аб лас ныя i Мiн ская га рад ская), у якiя бы лi 

ўклю ча ныя 91 ча ла век (Да да так 3) i 110 акру го вых вы бар чых ка мi сiй, у склад якiх увай шлi 1430 
ча ла век (Да да так 4).

До ля прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый у скла дзе ТВК i АВК ака за ла ся ня знач най (24,2% i 
13,6% ад па вед на) у па раў на ннi з до ляй прад стаў нi коў гра мад скiх аб' яд нан няў (51% i 54,3% ад-
па вед на).
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Доля прадстаўнікоў палітычных партый у складзе ТВК

Доля прадстаўнікоў палітычных партый у складзе АВК

Асноў ны мi ар га нi за та ра мi вы ба раў, як i ра ней, ста лi прад стаў нi кi пя цi най буй ней шых праў-
лад ных гра мад скiх аб' яд нан няў — Бе лая Русь, БРСМ, Бе ла рус кi са юз жан чын, Бе ла рус кае гра-
мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў, ФПБ. Агу лам гэ тыя аб' яд нан нi вы лу чы лi 42 ча ла ве кi ў ТВК i 663 
у АВК , з iх 37 ста лi сяб ра мi ТВК (88% ад вы лу ча ных) i 605 сяб ра мi АВК (91,2% ад вы лу ча ных). 
Су мар нае iх прад стаў нiц тва ў ТВК i АВК скла ла 40% i 42,3% ад па вед на.

Тра ды цый на нiз кiм за ста ваў ся пра цэнт пра ход нас цi ў склад ка мi сiй прад стаў нi коў апа зi цый-
ных пар тый. З 16 ча ла век, вы лу ча ных апа зi цый ны мi пар ты я мi, у склад ТВК увай шлi 5 (31,2 % 
ад вы лу ча ных), а са 134, вы лу ча ных апа зi цый ны мi пар ты я мi, у склад АВК уклю ча на 26 ча ла век 
(19,4 % ад вы лу ча ных). Агуль ны пра цэнт iх прад стаў нi коў у скла дзе ТВК i АВК ня знач ны (5,4% 
i 1,8%) ад агуль най коль кас цi сяб раў.
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Та кiм чы нам, вi да воч нае дыс кры мi на цый нае стаў лен не да тых гра ма дзян, якiя бы лi вы лу ча ны 
ў ка мi сii ад апа зi цый ных пар тый. Гэ та тэн дэн цыя бы ла за фiк са ва на i пад час па пя рэд нiх вы бар чых 
кам па нiй: пад час пар ла менц кiх вы ба раў 2012 г. до ля прад стаў нi коў апа зi цый ных пар тый у скла-
дзе АВК скла да ла 3% (24% ад вы лу ча ных апа зi цый ны мi пар ты я мi), на вы ба рах 2008 г. — 2,2% 
(32% ад вы лу ча ных).

Прад стаў нiц тва роз ных суб' ек таў у ТВК 
ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных iмi кан ды да тур

Прад стаў нiц тва роз ных суб' ек таў у АВК 
ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных iмi кан ды да тур
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Па тра ба ван не за ко на, да тыч нае аб ме жа ван ня ўдзе лу дзяр жаў ных слу жа чых у дзей нас цi ка мi-
сiй, не маг чы ма бы ло пра кант ра ля ваць, па коль кi ў боль шас цi аб лас цей спi сы сяб раў ТВК i АВК 
пуб лi ка ва лi ся без ука зан ня iх мес ца пра цы i служ бо вай па са ды — толь кi па спо са бу вы лу чэн ня. 
Ад нак агуль ныя тэн дэн цыi мож на пра са чыць па iн фар ма цыi з тых рэ гi ё наў, дзе та кiя звест кi ака-
за лi ся вя до мы мi.

Ад на з та кiх тэн дэн цый — свое асаб лi вая «мас кi роў ка» прад стаў нi коў улад най вер ты ка лi i 
дзярж слу жа чых пад вы лу чэн цаў ад па лi тыч ных пар тый, гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка-
лек ты ваў i гра ма дзян шля хам збо ру под пi саў вы бар шчы каў. Яшчэ ад на вы раз ная тэн дэн цыя — 
«пе ра ем насць» скла ду ка мi сiй з па пя рэд нiх вы ба раў. Так са ма за фiк са ва на, што тра ды цый на 
ўзна ча лi лi i за ня лi клю ча выя па зi цыi ў тэ ры та ры яль ных i акру го вых ка мi сi ях су пра цоў нi кi вы-
кан ка маў i кi раў нi кi дзяр жаў ных прад прыем стваў i уста ноў.

Ана лiз кi раў нiц тва акру го вых ка мi сiй (стар шы нi, на мес нi кi, сак ра та ры), ство ра ных у Го мель-
скай воб лас цi, па ка заў, што прак тыч на ўсе струк ту ры ўзна ча лi лi на мес нi кi стар шынь вы кан ка маў 
па iдэа ла гiч най пра цы. Гэ тыя ж лю дзi на пра ця гу мно гiх кам па нiй пра цу юць у роз на га кштал ту 
вы бар чых ка мi сi ях. На прык лад, на мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля На-
тал ля Ка ва лё ва ўзна ча лi ла АВК Юбi лей най акру гi №31, на мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Цэнт-
раль на га ра ё на Воль га Да цэн ка — АВК Цэнт раль най акру гi №33, на мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра-
цыi Са вец ка га ра ё на Го ме ля Але на Ге ра шчан ка — АВК Са вец кай акру гi №34, на мес нiк кi раў нi ка 
ад мi нiст ра цыi На ва бе лiц ка га ра ё на Ва сiль Зу бец — АВК На ва бе лiц кай акру гi №36. Ана ла гiч на, 
па ад на му i та му ж тра фа рэ ту стар шы ня мi акру го вых ка мi сiй з'яў ля юц ца Iгар Па лу ян — на мес-
нiк стар шы нi Го мель ска га рай вы кан ка ма, Ле а нiд Ва ла таў скi — на мес нiк стар шы нi Жыт ка вiц-
ка га рай вы кан ка ма, Вiк тар Кас цяй коў — на мес нiк стар шы нi Жло бiн ска га рай вы кан ка ма, Алег 
Ма ку шын скi — на мес нiк стар шы нi Ка лiн ка вiц ка га рай вы кан ка ма, Кан стан цiн Пят роў скi — на-
мес нiк стар шы нi Свет ла гор ска га рай вы кан ка ма, Жан на Чар няў ская — на мес нiк стар шы нi Хой-
нiц ка га рай вы кан ка ма. Вы лу ча ны яны для пра цы ў ка мi сi ях «гра мад скас цю» — праф са юз ны мi 
ар га нi за цы я мi, гра ма дзя на мi шля хам збо ру под пi саў, Бе ла рус кiм са юзам жан чын i гэ так да лей. У 
акру го вых ка мi сi ях аба вяз ко ва пры сут нi ча юць на чаль нi кi ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра-
цы вы кан ка маў — цi сак ра та ра мi, цi на мес нi ка мi стар шынь ка мi сiй. Так, на чаль нiк упраў лен ня 
па пра цы, за ня тас цi i са цы яль най да па мо зе Ма зыр ска га рай вы кан ка ма Пётр Шуць ко ўзна ча лiў 
АВК Па лес кай акру гi №43, а ў Рэ чы цы ка мi сiю ўзна ча лiў упраў ля ю чы спра ва мi рай вы кан ка ма 
Ры гор Яку шаў. Яго ка ле га па Бу да-Ка ша лё ву Вя ча слаў Кi ры лен ка ўзна ча лiў так са ма акру го вую 
ка мi сiю. На Сель ма шаў скай акру зе Го ме ля №32 вы ра шы лi ўзмац нiць ка мi сiю i па ста вi лi кi ра ваць 
ёй на мес нi ка на чаль нi ка па iдэа ла гiч най пра цы КЖРЭ УП «Сяль ма шаў скае» Анд рэя Лаў шу ка, 
а яго на мес нi кам пры зна чы лi Мi ка лая Ка ва ле вi ча — на мес нi ка ге не раль на га ды рэк та ра ААТ 
«Гом сель маш» па iдэа ло гii. Та кiм чы нам, аж два «буй ныя» iдэ о ла гi бу дуць га ран та ваць праз-
рыс тасць i дэ ма кра тыч насць вы бар чай пра цэ ду ры.

У склад АВК па Ле нiн скай вы бар чай акру зе № 78 у Баб руй ску ўвайш ла Ва лян цi на Афа на сен-
ка, якая вы лу ча ла ся ад Рэс пуб лi кан ска га праф са ю за ра бот нi каў дзяр жаў ных i iн шых уста ноў, але 
пра цуе на чаль нi кам ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Ле нiн ска га ра ё на. Яна ўжо не ад ной-
чы бы ла сяб рам i сак ра та ром вы бар чых ка мi сiй, пад час пар ла менц кай кам па нii атры ма ла па са ду 
сак ра та ра ка мi сii. Свят ла на Баб ко — так са ма мае вя лi кi во пыт пра цы ў ВК, яна вы лу ча ла ся ад 
«Бе ла рус ка га фон ду мi ру», а пра цуе ў гэ тай жа ад мi нiст ра цыi на чаль нi кам ад дзе ла iдэа ла гiч най 
пра цы, куль ту ры i па спра вах мо ла дзi. Iры на Епi фа на ва вы лу ча ла ся ад праф са ю за ра бот нi каў лёг-
кай пра мыс ло вас цi, пра цуе стар шы нёй пра фка ма фаб ры кi «Сла вян ка», яна за ня ла па са ду стар-
шы нi ка мi сii. Ад Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi вы лу ча ла ся за гад чы ца дзi ця чым сад ком №74, 
дзе ю чая дэ пу тат ка гар са ве та Ва лян цi на Мак сi ма ва. Ва сiль Крас нi каў вы лу чаў ся ад вы бар шчы-
каў пра цоў на га ка лек ты ву ад дзе лу аду ка цыi, спор ту i ту рыз му ад мiн стра цыi Ле нiн ска га ра ё на. 
Аляк сандр Мель нiк так са ма ўва хо дзiў у ВК у 2015-м го дзе, за раз ён вы лу ча ны ад вы бар шчы каў. 
Iн а Но вi ка ва вы лу ча ла ся ад «Бе ла рус ка га са ю за жан чын», пра цуе ды рэк тар кай тэ ры та ры яль на-
га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва. Ва лян цi на Се ляз нё ва ўва хо дзi ла ў склад ВК 
i на па пя рэд нiх пар ла менц кiх, i на прэ зi дэнц кiх вы ба рах. За раз яна вы лу ча ла ся ад вы бар шчы каў, 
пра цуе га лоў ным спе цы я лiс там прад стаў нiц тва «Ма гi лёў скае аб лас ное ўпраў лен не Рэс пуб лi кан-
ска га цэнт ра па азда раў лен нi i са на тор на-ку рорт ным ля чэн нi на сель нiц тва». Яна за ня ла па са ду 
на мес нi цы ста ршы нi ка мi сii. На тал ля Смыс ла ва так са ма шмат ра зоў пра ца ва ла на вы ба рах, за раз 
вы лу ча ла ся ад «Бе лай Ру сi», яна стар шы ня ра ён най ар га нi за цыi. З во пы там i Та ма ра Тур цэ вiч, 
яна вы лу ча ла ся ад Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яднан ня ве тэ ра наў.
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У склад АВК акру гi № 79 Пер ша май ска га ра ё на Баб руй ска ўвай шоў Вiк тар Гар ба нёў — ужо 
шмат га доў ня змен ны стар шы ня ка мi сiй, ён зноў вы лу чаў ся ад гра ма дзян, пра цуе ды рэк та рам 
бу даў нi ча га пра фе сiй на-тэх нiч на га ка ле джа. Зноў у склад ка мi сii па тра пiў i Ге надзь Чу бур коў, якi 
вы лу чаў ся ад «Бе лай Ру сi», а пра цуе iн жы не рам на «Баб руй скаг ра ма шы». Ад вы бар шчы каў у 
ка мi сiю вы лу чы ла ся за гад чы ца бiб лi ятэ кай Свят ла на Бя ляк. Зноў у ка мi сii Тац ця на Гаў ры лен ка, 
яна вы лу ча ла ся ад «Бе ла рус ка га са ю за жан чын». Не ўпер шы ню ў ВК увай шла i пер шы сак ра-
тар Пер ша май ска га рай ка ма БРСМ Вар ва ра Га ле е ва. Ва дзiм Ку лi коў вы лу чаў ся ад «Бе ла рус ка га 
фон ду мi ру», ён не ад ной чы ўва хо дзiў у склад ка мi сiй. Аляк сандр Адзi но чан ка вы лу чаў ся ад вы-
бар шчы каў, а пра цуе ў ад мi нiст ра цыi Пер ша май ска га ра ё на кi раў нi ком спра ва мi. Гэ ты чы ноў нiк 
ужо трап ляў у ка мi сiю на мi ну лых вы ба рах, але ад «Бе лай Ру сi». Ла ры са Раж ко ва так са ма не 
на вi чок у вы бар чых ка мi сi ях, за раз яна вы лу ча ла ся ад вы бар шчы каў ка лек ты ву дзi ця чай шко лы 
мас тац тваў iмя Алоў нi ка ва, у якой пра цуе вы клад чы цай. Ка ця ры на Шы ро кая мае во пыт пра цы 
ў якас цi сак ра тар кi ка мi сii, за раз яна вы лу ча ла ся ад праф са ю за ра бот нi каў дзяр жаў ных i iн шых 
уста ноў. Тац ця на Шчусь пра ца ва ла на не каль кiх апош нiх вы ба рах, яна ўжо тра ды цый на вы лу ча-
ла ся ад гра ма дзян.

У АВК Баб руй скай Сель скай акру гi № 80 стар шы нёй бы ла абра на Iры на Ста ра вой та ва, якая 
ўжо ме ла во пыт пра цы на вы ба рах у Па ла ту прад стаў нi коў i пра цуе га лоў ным бух гал та рам Баб-
руй ска га рай вы кан ка ма, вы лу ча ла ся ад пра цоў на га ка лек ты ву. На мес нi ца стар шы нi акру го вай 
ка мi сii, На тал ля Якi ма ва, зай ма ла ана ла гiч ную па са ду i ра ней, яна — кi раў нi ца спра ва мi Баб руй-
ска га рай вы кан ка ма, вы лу ча ла ся ад «Бе ла рус ка га са ю за жан чын». Сак ра тар ка мi сii Свят ла на 
Се мян чу ко ва — на мес нi ца га лоў на га бух гал та ра ад дзе ла аду ка цыi, спор ту i ту рыз му Баб руй ска-
га рай вы кан ка ма, вы лу ча ла ся ад праф са ю за ра бот нi каў аду ка цыi i на ву кi. Яна так са ма мае во пыт 
пра цы на вы ба рах у ПП НС.

Зноў па тра пi ла ў вы бар чую ка мi сiю Але на Бе ла ву са ва, вы лу ча ла ся ад вы бар шчы каў, пра цуе 
га лоў ным спе цы я лiс там упраў лен ня iдэа ла гiч най пра цы гар вы кан ка ма. Тац ця на Ар цю хо ва, дзе-
ю чая дэ пу тат ка Кi раў ска га ра ён на га Са ве та, пра цуе за гад чы цай дзi ця ча га сад ка №4 у Кi раў ску, 
вы лу ча ла ся ад вы бар шчы каў. Яў ге нiя Доў нар мае во пыт кi ра ван ня вы бар чай ка мi сi яй, яна стар-
шы ня ра ён най ар га нi за цыi Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў, i ад яго ж вы лу ча ла ся. 
Алi на Ка лаш ма на ва га лоў ны бух гал тар ад дзе ла iдэа ла гiч най пра цы рай вы кан ка ма, вы лу ча ла ся 
ад «Бе ла рус ка га фон ду мi ру». Ве ра нi ка Па да ляк мае во пыт пра цы ў ВК, яна пер шы сак ра тар 
Баб руй ска га рай ка ма БРСМ, вы лу ча ла ся ад сва ёй ар га нi за цыi. Яшчэ ад на во пыт ная сяб ра ка-
мi сii — Тац ця на Та ра се вiч, пра цуе ды рэк тар кай ра ён на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель нiц тва, вы лу ча ла ся ад «Бе лай Ру сi». Вi таль То ка раў вы лу чаў ся ад вы бар шчы каў, пра цуе 
на чаль нi кам Кi раў ска га фi лi яла «Ма гi лёў абл дар буд». Бы лы дэ пу тат рай са ве та Сяр гей Фед неў 
так са ма па тра пiў ў склад ВК, вы лу чаў ся ад праф са ю зу ра бот нi каў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, 
у якiм зай мае па са ду стар шы нi. Iры на Бобр не ад ной чы ўва хо дзi ла ў склад ка мi сiй пад час вы ба-
раў, та ды яна вы лу ча ла ся ад «Бе лай Ру сi», за раз ад вы бар шчы каў. Пра цуе га лоў ным спе цы я лiс-
там па аў та ма ты за цыi Кi раў ска га рай вы кан ка ма.

У акру го вай вы бар чай ка мi сii Ма ла дзе чан скай сель скай акру гi № 73 стар шы нёй ка мi сii ста ла 
Свят ла на Юр чык, якая пра цуе на чаль нi кам ад дзе ла Ма ла дзе чан ска га рай вы кан ка ма па пра цы 
са зва ро та мi на сель нiц тва i юры дыч ных асоб. На мес нi кам стаў Аляк сандр Улан чык — кi раў нiк 
спра ва мi Ва ло жын ска га рай вы кан ка ма. Абод ва яны бы лi вы лу ча ны шля хам збо ру под пi саў гра-
ма дзян. У апуб лi ка ва ных на афi цый ных сай тах па ве дам лен нях аб кi раў нiц тве ка мi сii iх па са ды 
нi як не ад люст ра ва ны.

Стар шы нёй акру го вай ка мi сii Ма зыр скай вы бар чай акру гi №42 быў абра ны Iгар Ба ра наў, на-
мес нi кам стар шы нi — Ве ра нi ка Бай ко ва, сак ра та ром — Свят ла на Лаў рук. Су пра цоў нiк рай вы-
кан ка ма Ве ра нi ка Бай ко ва прад стаў ля ла ў ка мi сii «Бе лую Русь», на мi ну лых вы ба рах яна прад-
стаў ля ла праф са ю зы. Га лоў ны ўрач мяс цо вай баль нi цы Iгар Ба ра наў прад стаў ляў праф са ю зы — а 
на мi ну лых вы ба рах вы лу чаў ся так са ма гра мад скас цю — «Бе лай Рус сю». Так са ма праф са юза мi 
быў вы лу ча ны ды рэк тар прад пры ем ства «Ко лор» Пётр Зы кун, ды рэк тар ААТ «Ма зы раг рап-
рамс наб» Вя ча слаў Па та ро ча. «Бе ла рус кi са юз жан чын» на кi ра ваў пра ца ваць у ка мi сiю га лоў-
на га рэ дак та ра мяс цо вай га зе ты Ла ры су Чор ную.

Стар шы нёй акру го вай вы бар чай ка мi сii Шкло ўскай вы бар чай акру гi №90 стаў вы лу чэ нец ад 
Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi Аляк сандр Гу ры наў, стар шы ня ра ён най ар га нi за цыi ра бот нi-
каў аду ка цыi i на ву кi, сак ра тар Шкло ўскай ра ён най ар га нi за цыi КПБ. Аляк сандр Гу ры наў уз-
на чаль ваў Шкло ўскую ра ён ную вы бар чую ка мi сiю пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2015 го да, як 
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вы лу чэ нец ад КПБ ён пра ца ваў у скла дзе акру го вай ка мi сii Шкло ўскай вы бар чай акру гi №90 
на вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў у 2012 го дзе. На мес нi кам стар шы нi ка мi сii бы ла 
абра ная вы лу чэн ка ад Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў Га лi на Мар фель, ды рэк тар 
УА «Шкло ўскi дзяр жаў ны пра фе сiй ны лi цэй №12». На пар ла мен цiх вы ба рах 2012 го да Га лi на 
Мар фель ува хо дзi ла ў склад акру го вай ка мi сii ў якас цi вы лу чэн кi ад гэ та га пра цоў на га ка лек ты-
ву, пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2015 го да яна так са ма пра ца ва ла на мес нi кам стар шы нi ў скла дзе 
Шкло ўскай ра ён най вы бар чай ка мi сii, але ўжо як вы лу чэн ка ад ра ён най ар га нi за цыi ГА «Бе ла-
рус кi са юз жан чын». Сак ра та ром акру го вай ка мi сii ста ла Але на Пе керт, якая бы ла вы лу ча ная 
ад Рэс пуб лi кан ска га пра фе сiй на га са ю за ра бот нi каў дзяр жаў ных i iн шых уста ноў. Як вы лу чэн ка 
ад гэ та га ж пра фсаю за Але на Пе керт пра ца ва ла i ў ра ён най вы бар чай ка мi сii пад час прэ зi дэнц кiх 
вы ба раў 2015 го да. Мес ца пра цы Але ны Пе керт — на чаль нiк ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай 
пра цы Шкло ўска га рай вы кан ка ма. Шэсць з тры нац ца цi чле наў да дзе най АВК пра ца ва лi ў скла-
дзе ана ла гiч най ка мi сii ў 2012 го дзе, iн шыя яе чаль цы бы лi сяб ра мi вы бар чых ка мi сiй пад час прэ-
зi дэнц кiх i мяс цо вых вы ба раў.

Стар шы нёй АВК Кры чаў скай вы бар чай акру гi №83 бы ла абра ная вы лу чэн ка ГА «Бе ла рус кi 
фонд мi ру» Але на Зда но вiч, якая пра цуе ды рэк та рам До ма бы ту. Пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 
2015 го да спа да ры ня Зда но вiч так са ма пра ца ва ла ў вы бар чай ка мi сii, толь кi ў якас цi вы лу чэн кi 
ад РГА «Бе лая Русь». На мес нi кам стар шы нi акру го вай ка мi сii стаў вы лу чэ нец шля хам па да чы 
за явы гра ма дзян, ён жа на чаль нiк ар га нi за цый на-кад ра ва га ад дзе ла Кры чаў ска га рай вы кан ка ма 
Мi ха iл Мяш ку ра. Сак ра та ром ка мi сii абра ная яшчэ ад на рай вы ка нка маў ская чы ноў нi ца, спе цы-
я лiст ад дзе ла па зва ро тах гра ма дзян На тал ля Тка чэн ка. Яна вы лу ча ла ся ў склад ка мi сii ад РГА 
«Бе лая Русь», у 2015 го дзе — ад праф са ю за пра цаў нi коў дзяр жаў ных i iн шых уста ноў, ра ней 
пра ца ва ла ў ад дзе ле iдэа ло гii Кры чаў ска га рай вы кан ка ма.

Акру го вую ка мi сiю Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру гi №68 уз на ча лi ла Свят ла на Ра дзюк, 
якая ўзна чаль ва ла ТВК пад час мi ну лых прэ зi дэнц кiх вы ба раў. У 2008 го дзе яна вы лу ча ла ся ў 
акру го вую ка мi сiю ад вы кан ка ма, у 2010 го дзе прад стаў ля ла праф са юз ра бот нi каў дзяр жаў ных 
уста но ваў, гэ тым ра зам на кi ра ва ная гра мад скiм аб' яд нан нем «Бе ла рус кi са юз жан чын». На мес-
нi кам стар шы нi акру го вай ка мi сii быў абра ны Ана толь Мах лай, на кi ра ва ны ў склад ка мi сii ад 
«Бе лай Ру сi». Спа дар Мах лай з'яў ля ец ца га лоў ным iдэ о ла гам ка лiй на га гi ган та ААТ «Бе ла-
русь ка лiй» i лi чыц ца шэ рым кар ды на лам усiх вы ба раў у Са лi гор скiм ра ё не. Сак ра та ром ка мi сii 
ста ла Жа нна Ста вер, фар маль на вы лу ча ная ад гра ма дзян шля хам па да чы за явы, якая на са мрэч 
з'яў ля ец ца спе цы я лiс там ад дзе ла аду ка цыi Са лi гор ска га рай вы кан ка ма. Ся род iн шых чы ноў нi-
каў у склад ка мi сii па тра пiў Юры Чух роў — ды рэк тар га рад ско га УКБ, Яў ге нiя Ся мак — юрыст 
рай вы кан ка ма, Ган на Но са ва — спецыяліст ад дзе ла куль ту ры, Свят ла на Вя ры га — эка на мiст 
ад дзе ла аду ка цыi. Ёсць у скла дзе ка мi сii i два бы лых на мес нi кi стар шы нi рай вы кан ка ма — Аляк-
сандр Ла зу ка i Iры на Зу ба рэ вiч.

Ана ла гiч ны ма лю нак мож на на зi раць у акру го вых ка мi сi ях Са лi гор скай сель скай вы бар чай 
акру гi №69 i Слуц кай вы бар чай акру гi №67. Пер шую ўзна ча лi ла Ган на Ер ма лiн ская, ды рэк тар 
са лi гор скай гiм на зii №1, якая кi ра ва ла пра цай вы бар чых ка мi сiй роз на га ўзроў ню пад час па пя-
рэд нiх вы бар чых кам па нiй. Слуц кую АВК ужо трэ цiя вы ба ры за пар уз на чаль вае кi раў нiк дзяр-
жаў на га прад пры емства «Аг ра сэр вiс» i стар шы ня мяс цо вай ар га нi за цыi «Бе лая Русь» Анд рэй 
Кун цэ вiч. Яго ным на мес нi кам абра ны ды рэк тар слуц кай фi лii iн ша га дзярж прад пры ем ства «Мi-
набл па лi ва» Аляк сандр Анд руш ке вiч, якi з 1994 па 2014 год з'яў ляў ся ня змен ным стар шы нём 
АВК i ТВК на вы ба рах усiх уз роў няў.

Стар шы нёй АВК Бя ро заў скай акру гi №9 быў абра ны ды рэк тар Бя ро заў ска га бу даў нi ча га лi-
цэя, бы лы ра бот нiк рай вы кан ка ма Аляк сандр Не лi по вiч, якi не ад ной чы быў стар шы нёй i на мес-
нi кам стар шы нi АВК i ТВК на па пя рэд нiх вы ба рах. На мес нi кам стаў на мес нiк на чаль нi ка iдэа ла-
гiч на га ад дзе ла рай вы кан ка ма Аляк сандр Кра гель. Сак ра та ром бяз змен на бы ла аб ра на вя ду чы 
спе цы я лiст ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы вы кан ка ма Але на Му ра та ва. У та кiм скла дзе 
бы ло кi раў нiц тва Бя ро заў скай ра ён най вы бар чай ка мi сii пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010 i 2015 
га доў.

У акру го вай ка мi сii Бы хаў скай вы бар чай акру гi №81старшынёй ка мi сii быў абра ны Вiк тар 
Агне таў, яго на мес нi кам стаў Мi ха iл Каз лоў, сак ра та ром ка мi сii — Тац ця на Ер ма лiц кая. Вiк тар 
Агне таў, якi на кi ра ва ны ў склад акру го вай ка мi сii ад РГА «Бе лая Русь», пра цуе кi раў нi ком спраў 
Бы хаў ска га рай вы кан ка ма. Вы лу чэн ка Рэс пуб лi кан ска га праф са ю за ра бот нi каў дзяр жаў ных i iн-
шых уста ноў Тац ця на Ер ма лiц кая так са ма пра цуе ў Бы хаў скiм рай вы кан ка ме на чаль нi кам ад дзе-
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ла ар га нi за цый на-кад ра вай ра бо ты. Вы лу чэ нец Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi Мi ха iл Каз лоў 
да вы ха ду на пен сiю ўзна чаль ваў у тым жа Бы хаў скiм рай вы кан ка ме ад дзел аду ка цыi. Iн шыя сяб-
ры акру го вай ка мi сii не ад на ра зо ва ўва хо дзi лi ў склад вы бар чых ка мi сiй роз ных уз роў няў, мно-
гiя з iх пра цу юць у раз на стай ных рай вы кан ка маў скiх струк ту рах. Так, вы лу чэ нец ГА «БРСМ» 
Аляк сандр Жэ лаб ке вiч уза чаль вае Бы хаў скую ра ён ную iн спек цыю пры род ных рэ сур саў i ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя. На тал ля Брыз га ла ва, якая бы ла вы лу ча на ў склад ка мi сii шля хам па да-
чы за явы ад вы бар шчы каў, пра цуе за гад чы кам ву чэб на-ме та дыч на га ка бi не та ад дзе ла аду ка цыi 
Бы хаў ска га рай вы кан ка ма. Яшчэ ад на вы лу чэн ка шля хам па да чы за явы вы бар шчы каў Тац ця на 
Ба бi ча ва пра цуе кi ру ю чай спра ва мi Слаў га рад ска га рай вы кан ка ма.

3. Фар мi ра ван не ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй
У ад па вед нас цi з арт. 28 Вы бар ча га ко дэк са, пад рых тоў ку i пра вя дзен не вы ба раў дэ пу та таў 

Па ла ты прад стаў нi коў ра зам з аб лас ны мi i мiн скай га рад ской тэ ры та ры яль ны мi вы бар чы мi ка-
мi сi я мi (ТВК) за бяс печ ва юць участ ко выя вы бар чыя ка мi сii (УВК). Ме на вi та УВК ар га нi зу юць 
га ла са ван не, пад лiк га ла соў i ўста наў лен не вы нi каў га ла са ван ня на вы бар чых участ ках, што 
ро бiць iх ад ным з клю ча вых ме ха нiз маў вы бар ча га пра цэ су. На эта пе агi та цыi УВК на кi роў вае 
вы бар шчы кам iн фар ма цыю пра кан ды да таў у дэ пу та ты; кант ра люе на тэ ры то рыi ўчаст ка для 
га ла са ван ня за ха ван не пра вiл раз мя шчэн ня агi та цый ных ма тэ ры я лаў. УВК раз гля дае за явы i 
скар гi па пы тан нях пад рых тоў кi вы ба раў, ар га нi за цыi га ла са ван ня, пад лi ку га ла соў i пры мае 
па iх ра шэн нi.

Як i тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мi сii, УВК скла да юц ца з прад стаў нi коў па лi тыч ных пар-
тый, iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў, а так са ма прад стаў нi коў гра ма дзян, 
якiя вы лу ча ны ў склад ка мi сiй шля хам збо ру под пi саў.

Па ра дак на кi ра ван ня прад стаў нi коў у склад УВК рэ гу ля ваў ся па ла жэн ня мi Па ста но вы ЦВК 
№ 18 ад 8.06.2016 г.

Па лi тыч ныя пар тыi i гра мад скiя аб' яд нан нi, пра цоў ныя ка лек ты вы, ка лек ты вы iх струк тур-
ных пад раз дзя лен няў i вы бар шчы кi мо гуць вы лу чаць сва iх прад стаў нi коў у склад УВК у на ступ-
ным па рад ку:

Кi ру ю чыя ор га ны аб лас ных ар га нi за цый ных струк тур — ва УВК, якiя ўтва ра юц ца на тэ ры-
то рыi воб лас цi; кi ру ю чы ор ган Мiн скай га рад ской ар га нi за цый най струк ту ры — ва УВК, якiя 
ўтва ра юц ца на тэ ры то рыi г. Мiн ска; ра ён ных, га рад скiх, ра ён ных у га ра дах ар га нi за цый ных 
струк тур — ва УВК, якiя ўтва ра юц ца ў ад па вед ным ра ё не, го ра дзе, ра ё не го ра да; пер ша сная 
ар га нi за цыя па лi тыч най пар тыi, iн ша га гра мад ска га аб' яд нан ня мае пра ва вы лу чаць свай го прад-
стаў нi ка ва ўчаст ко вую ка мi сiю та го ўчаст ка для га ла са ван ня, на тэ ры то рыi яко га зна хо дзiц ца 
пер ша сная ар га нi за цыя;

Схо ды раз ме шча ных на тэ ры то рыi ра ё на, го ра да, ра ё на ў го ра дзе, па сёл ка, сель са ве та пра-
цоў ных ка лек ты ваў ар га нi за цый або ка лек ты ваў iх струк тур ных пад раз дзя лен няў, якiя на лiч ва-
юць не менш за 10 пра цу ю чых;

Вы бар шчы кi ў коль кас цi не менш за 10 ча ла век — ва УВК участ ка для га ла са ван ня, на тэ ры-
то рыi яко га яны пра жы ва юць.

Усе вы шэй на зва ныя суб' ек ты ма юць пра ва вы лу чаць толь кi па ад ным сва iм прад стаў нi ку ў 
склад УВК.

УВК фар мi ру юц ца ра ён ны мi, га рад скi мi, вы ка наў чы мi ка мi тэ та мi, а ў га ра дах з ра ён ным па-
дзе лам — мяс цо вы мi ад мi нiст ра цы я мi ў скла дзе 5-19 чле наў.

Суб' ек ты, якiя вы лу чы лi свай го прад стаў нi ка ў склад ка мi сii, ма юць пра ва аб скар дзiць ра шэн-
не ад па вед на га ор га на ў ра ён ным, га рад скiм су дзе.

Маг чы мас цi вы лу чэн ня ў склад УВК ад па лi тыч ных пар тый i iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, як 
i ра ней, аб мя жоў ва юц ца па тра ба ван нем на яў нас цi ар га нi за цый ных струк тур. Та кiм чы нам, рэс-
пуб лi кан скiя гра мад скiя аб' яд нан нi, якiя не ма юць ар га нi за цый ных струк тур у аб лас цях, на огул 
па збаў ле ны маг чы мас цi вы лу чаць сва iх прад стаў нi коў у склад участ ко вых вы бар чых ка мi сiй.

У ад роз нен нi ад па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй Па ста но ва ЦВК № 18 пра ду гле дзе ла маг чы-
масць пры сут нас цi на зi раль нi каў (у тым лi ку i мiж на род ных) на па се джан нях ра ён ных вы кан ка-
маў i ад мi нiст ра цый (у га ра дах з ра ён ным дзя лен нем) пры фар мi ра ван нi УВК.

Так са ма згод на з п. 6 да дзе най Па ста но вы пе рад пры няц цем ра шэн ня аб фар мi ра ван нi УВК 
вы но сiц ца на аб мер ка ван не пы тан не аб дзе ла вых i па лi тыч ных якас цях асоб, якiя бы лi вы лу ча ны 
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ў склад вы бар чай ка мi сii, а ка лi коль касць прэ тэн дэн таў у склад ка мi сii пе ра вы шае коль касць пра-
ду гле джа ных чле наў ка мi сii, за слу хоў ва ец ца iн фар ма цыя па кож най кан ды да ту ры i пра во дзiц ца 
пер са наль нае га ла са ван не.

У су вя зi з ад сут нас цю тлу ма чэн ня тэр мi на «па лi тыч ныя якас цi» ў дзе ю чым за ка на даў стве 
экс пер ты кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» звяр ну лi ся па тлу ма чэн нi ў ЦВК, а 
пас ля ад ка зу , што пад тэр мi нам «па лi тыч ныя якас цi асо бы» ЦВК ра зу мее «па лi тыч ныя по гля-
ды, уз ро вень прад стаў нiц тва гра мад скiх аб' яд нан няў i пар тый у рэ гi ё не, iх па зна валь насць i аў-
та ры тэт ся род на сель нiц тва» — пра па на ва лi пры браць тэр мiн да дзе ны тэр мiн з п. 6 Па ста но вы 
ЦВК № 18 пе рад па чат кам фар ма ван ня УВК.

У сва iм ад ка зе ад 12.07.2016 г. на зва рот пра ва аба рон цаў ЦВК па ве да мi ла, што не ба чыць 
пад стаў для ка рэк цi роў кi на зва най па ста но вы i вы клю чэн ня з яе тэр мi на «па лi тыч ныя якас цi».

3.1. Вы лу чэн не ў скад УВК
Згод на з Ка лян дар ным пла нам ар га нi за цый ных ме рап рыем стваў па пад рых тоў цы i пра вя-

дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў шос та га склi кан ня, вы лу чэн не прад стаў нi коў 
у склад участ ко вых ка мi сiй i прад стаў лен не ад па вед ных да ку мен таў аб вы лу чэн нi ў ор га ны, якiя 
ўтва ра юць ка мi сii, ад бы ва ла ся да 24 лi пе ня; фар ма ван не УВК — да 27 лi пе ня. На пра ця гу 7 дзён 
пас ля пры няц ця ра шэн няў аб утва рэн нi УВК, ор га ны, якiя iх утва ры лi, па вiн ны бы лi апуб лi ка-
ваць сваё ра шэн не.

Уся го ў склад 5 971 участ ко вых вы бар чых ка мi сiй, па вод ле Цэнт раль най ка мi сii (Да да так 5), 
бы ло вы лу ча на 73 278 кан ды да тур, у тым лi ку ад гра ма дзян шля хам па да чы за яваў — 27 428 
прад стаў нi коў (37,5%), ад пра цоў ных ка лек ты ваў — 9 257 (12,6%), ад па лi тыч ных пар тый 4 272 
(5,8 %) i ад iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў — 32 321 (44,1%) прад стаў нi коў.

Колькасць вылучаных у склад участковых камісій 
ад розных суб’ектаў

Як i ў ра ней шыя вы бар чыя кам па нii, лi да ра мi па вы лу чэн нi з'яў ля лi ся праў лад ныя гра мад-
скiя аб' яд нан нi: Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сi — 9 350 прэ тэн дэн таў (12,8%), ГА «Бе лая 
Русь» — 4 626 (6,3%), Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi (БРСМ) — 4 066 (5%), Бе ла рус кi 
са юз жан чын — 4344 (5,9%), Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў — 3160 (4,3%).

На прык лад, у Грод нен скай воб лас цi гэ тыя суб' ек ты вы лу чы лi ўся го 91% прэ тэн дэн таў ад 
гра мад скiх аб' яд нан няў або 42,9% ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных ва УВК. Ак тыў насць гэ тых 
ар га нi за цый у па раў на ннi з па пя рэд нi мi вы ба ра мi па вя лi чы ла ся; гэ тыя пяць гра мад скiх аб' яд нан-
няў вы лу чы лi 34,5% ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных у склад ТВК i 79% ад вы лу ча ных гра мад-
скi мi i iн шы мi аб' яд нан ня мi ад па вед на. У бя гу чай вы бар чай кам па нii ў цэ лым до ля вы лу ча ных 
у склад УВК прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў узрас ла з 47% у 2012 
го дзе да 49,9%.

На пры кла дзе звес так Вi цеб ска га абл вы кан ка ма мож на пра ана лi за ваць i склад прэ тэн дэн таў 
ад «iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў»: ад Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа бы ло вы лу-
ча на 342 прад стаў нi кi, ад Бе ла рус ка га фон ду мi ру — 208, ад Бе ла рус ка га са ю за афi цэ раў — 66, 
ад Бе ла рус ка га са ю зу ве тэ ра наў вай ны ў Аф га нi ста не — 28 прад стаў нi коў. Яшчэ 4 прад стаў нi кi 
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вы лу ча ныя од не вя до мых аб' яд нан няў. 8 прад стаў нi коў бы лi вы лу ча ны я  ад апа зi цый на га Вi цеб-
ска га ГА «Са ма кi ра ван не i гра мад ства». Та кiм чы нам, мi нi мум 4 619 з 4 631 вы лу ча ных у склад 
ка мi сii прад стаў ля лi праў лад ныя гра мад скiя аб' яд нан нi.

Сва iх прад стаў нi коў у склад УВК пра па на ва лi 10 па лi тыч ных пар тый з 15 за рэ гiст ра ва ных. Пры 
гэ тым ла яль ныя ўла дам па лi тыч ныя пар тыi па вя лi чы лi сваю ак тыў насць. На прык лад, Рэс пуб лi кан-
ская пар тыя пра цы i спра вяд лi вас цi вы лу чы ла 1 141 прэ тэн дэн та (у 2012 го дзе — 832).

З 4 272 прад стаў нi коў пар тый 514 (12% ад вы лу ча ных ад пар тый цi 0,7% ад агуль най коль кас-
цi вы лу ча ных) бы лi вы лу ча ны апа зi цый ны мi пар ты я мi.

У па раў на ннi з пар ла менц кай кам па нi яй 2012 г. ак тыў насць апа зi цый ных пар тый ня знач-
на знi зi ла ся: на вы ба рах 2012 г. 664 кан ды да ту ры ад пя цi апа зi цый ных пар тый скла да лi ка ля 
0,8 % ад агуль на га лi ку вы лу чэн цаў. Пры блiз на тыя ж лiч бы бы лi i ў час прэ зi дэнц кай кам па нii 
2015 го да, ка лi пар тыi вы лу чы лi 515 з 3 877 прэ тэн дэн таў ад пар тый. Па вод ле да дзе ных Цэнт-
раль най ка мi сii, Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет» вы лу чы ла 169 ча ла век, Бе ла-
рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя («Гра ма да») — 42, АГП — 223, Пар тыя БНФ — 80 
прэ тэн дэн таў.

У асноў ным усе па ке ты да ку мен таў па вы лу чэн нi прад стаў нi коў у ка мi сii бы лi раз гле джа ны 
ад па вед ны мi ор га на мi. Ра зам з тым, за фiк са ва ны вы па дак, ка лi па вi не су пра цоў нi ка вы кан ка-
ма да ку мен ты не бы лi прад стаў ле ны для раз гля ду. 20 лi пе ня Го мель ская аб лас ная ар га нi за цыя 
пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» на кi ра ва ла па по шце пра та ко лы аб вы лу чэн нi кан ды да таў на 
ўклю чэн не ў ка мi сii ў шэсць вы кан ка маў Го мель скай воб лас цi. Пяць вы кан ка маў 22 лi пе ня атры-
ма лi ка рэс пан дэн цыю, а шос ты — Свет ла гор скi рай вы кан кам — не. 26 лi пе ня пар тый цы па ча лi 
бiць тры во гу, i толь кi та ды су пра цоў нi ца вы кан ка ма пай шла на пош ту i атры ма ла ка рэс пан дэн-
цыю, але бы ло поз на. Лiст быў да сла ны ў вы кан кам, i праз сайт «Бел пош ты» ак ты вiс ты пра ве-
ры лi, што 22 лi пе ня бы ла «спро ба ўру чыць ка рэс пан дэн цыю». Са праў ды рай вы кан кам атры маў 
па ве дам лен не аб паш то вым ад праў лен нi, i сак ра тар ка пай шла на пош ту, каб яго атры маць, але 
там бы ла доў гая чар га, i яна вы ра шы ла не ста яць. Пас ля 17.00 сак ра тар ка зноў на ве да ла ад дзя-
лен не су вя зi, i зноў там бы ла чар га, i яна вы ра шы ла не ста яць, i яе на чаль нiк (кi раў нiк спра ва мi 
рай вы кан ка ма) да зво лiў ёй гэ та — даў та кую ка ман ду. 23 i 24 лi пе ня сак ра тар ка ме ла вы ход ныя 
днi, i та му не ха дзi ла на пош ту. А 25 лi пе ня зноў пай шла — i зноў бы ла вя лi кая чар га, i яна, як 
сы хо дзiць з ад ка зу вы кан ка ма «пры ня ла ра шэн не аб не мэ та згод нас цi да лей ша га зна хо джан ня 
ў па мяш кан нi паш то вай су вя зi, пас ля ча го вяр ну ла ся на сваё пра цоў нае мес ца». Та кiм чы нам, 
24 кан ды да ту ры ў ка мi сii ад пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» на ват не раз гля да лi ся. Пар тыя 
па да ла скар гу ў суд з прось бай ад мя нiць ра шэн не вы кан ка ма аб ства рэн нi ўчаст ко вых ка мi сiй у 
су вя зi з тым, што вы лу чэн цы ад «Спра вяд лi ва га све ту» не бы лi да пу шча ны да вы лу чэн ня. Суд 
скар гу не за да во лiў, маў ляў, вы кан кам не вi на ва ты, што поз на атры маў да ку мен ты.

3.2. Па ся джэн нi па ўтва рэн нi УВК
Па ся джэн нi ра ён ных, га рад скiх вы ка наў чых ка мi тэ таў, а ў га ра дах з ра ён ным дзя лен нем — 

мяс цо вых ад мi нiст ра цый па ства рэн нi ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй ад бы ва лi ся 25, 26 i 27 лi пе-
ня 2016 го да па ўсёй кра i не.

На зi раль нi кi i прад стаў нi кi суб' ек таў, якiя вы лу чы лi прэ тэн дэн таў у ад па вед ныя УВК, не су-
стрэ лi вя лi кiх пе ра шко даў для пры сут нас цi на па ся джэн нях.

У ся рэд нiм па се джан нi пра цяг ва лi ся ка ля 2 га дзiн, але за фiк са ва ны i вы пад кi знач на больш 
хут ка цеч ных пра цэ дур. Смар гон скi вы ка наў чы ра ён ны ка мi тэт пра вёў па се джан не за 55 хвi лiн, 
раз гля дзеў шы 426 кан ды да тур, а ад мi нiст ра цыя Каст рыч нiц ка га ра ё на г. Ма гi лё ва спра вi ла ся з 
раз гля дам 985 кан ды да тур за 54 хвi лi ны. Не ка то рыя па ся джэн нi ад бы ва лi ся больш за 6 га дзiн. 
Так, Слуц кi ра ён ны вы ка наў чы ка мi тэт аб мяр коў ваў 808 кан ды да таў 6,5 га дзiн, пры тым што 
ад мi нiст ра цыя Ле нiн ска га ра ё на г. Ма гi лё ва за той жа час змаг ла раз гле дзець кан ды да ту ры 1494 
вы лу чэн цаў, ад мi нiст ра цыя Са вец ка га ра ё на г. Мiн ска амаль увесь пра цоў ны дзень (7 га дзiн 40 
хвi лiн) раз гля да ла 1067 кан ды да тур, а ад мi нiст ра цыя Фрун зен ска га ра ё на г. Мiн ска пра ца ва ла 8 
га дзiн i 17 хвi лiн, каб раз гле дзець 1607 кан ды да таў.

Ор га ны, якiя фар му юць УВК, у боль шас цi вы пад каў пры ня лi ў склад ка мi сiй усiх, хто па да ваў 
свае да ку мен ты. На боль шас цi па ся джэн няў за склад УВК га ла са ва лi спi сам, без аб мер ка ван ня 
вы лу ча ных кан ды да тур.
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На па се джан нi Смар гон ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мi тэ та ад моў ва ўклю чэн нi ў склад 
УВК не бы ло, усе 426 кан ды да таў увай шлi ў склад ка мi сiй. Па ся джэн не ад бы ва ла ся на ступ ным 
чы нам: за чыт ва ла ся наз ва ка мi сii, лiч ба вы i пер са наль ны склад з агуч ван нем проз вi шча, iмя, iмя 
па баць ку кож на га кан ды да та ў склад ка мi сii. Пра па ноў ва ла ся зра бiць за ўва гi. Iх не бы ло. За-
тым пра во дзi ла ся га ла са ван не за за цвяр джэн не скла ду ка мi сii. Пры гэ тым у па чат ку па ся джэн ня 
Смар гон ска га рай вы кан ка ма аб мяр коў ва ла ся пы тан не аб вы ка нан нi па тра ба ван ня ЦВК аб аб-
мер ка ван нi кож най кан ды да ту ры. Дак лад чык ад зна чыў, што вы ка нан не зай ме шмат ча су, та му 
шля хам га ла са ван ня быў абра ны вы шэй апi са ны шлях за цвяр джэн ня скла ду ка мi сiй. Пас ля га ла-
са ван ня па скла дзе ўчаст ко вых ка мi сiй на зi раль нiк Алесь Дзер га чоў за даў пы тан не, ча му ка мi-
сii сфар ма ва ны па вы твор ча му прын цы пу, г. зн. мно гiя цал кам ство ра ны з прад стаў нi коў ад ной 
ар га нi за цыi на ча ле з ды рэк та рам, што па збаў ляе та кiя ка мi сii не за леж нас цi. На гэ та па сту пiў 
ад каз, што гэ та не пя рэ чыць за ка на даў ству, а га ран тыя не за леж нас цi — сум лен насць чаль цоў 
ка мi сiй.

На па ся джэн нi па фар ма ван нi скла ду ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй у Кры чаў скiм ра ё не стар-
шы ня рай вы кан ка ма Ва сiль Сы со еў рас па вёў пры сут ным, што Цэнт раль ная вы бар чая ка мi сiя рэ-
ка мен да ва ла пра во дзiць аб мер ка ван не па кож най вы лу ча най у склад участ ко вай ка мi сii кан ды да-
ту ры. Ад нак, у су вя зi з тым, што ў склад участ ко вых ка мi сiй ня ма аль тэр на тыў ных прэ тэн дэн таў, 
а так са ма з-за пра вя дзен ня ў ра ё не жнi ва, ён пра па на ваў га ла са ваць па скла ду ўчаст ко вых ка мi сiй 
спi сам без аб мер ка ван ня. Пра па но ву Ва сi ля Сы со е ва пад тры ма лi. Бы лi за чы та ны проз вi шчы чле-
наў участ ко вых ка мi сiй з ука зан нем, дзе ча ла век пра цуе i якiм шля хам ён вы лу чаў ся. Га ла са ван не па 
скла ду кож най участ ко вай ка мi сii ад бы ва ла ся спi сам без аб мер ка ван ня кан ды да тур.

На па се джан нi Каст рыч нiц кай ра ён най ад мi нiст ра цыi Ма гi лё ва бы ло сфар ма ва на 68 ка мi сiй, 
з iх па шас цi ка мi сi ях, дзе быў кон курс, iш ло пер са наль нае га ла са ван не. Вы сту поў ца за чы т ваў 
проз вi шча, iмя, iмя па баць ку, мес ца пра цы, пар тый насць, кiм вы лу ча ны, на яў насць до све ду пра-
цы ў ка мi сii. Аб мер ка ван ня не бы ло, а бы ло толь кi да вя дзен не iн фар ма цыi. Вы бi ра лi толь кi тых, 
хто ра ней пра ца ваў у ка мi сii, без тлу ма чэн няў адзi на га лос на пра га ла са ва лi су праць двух прад-
стаў нi коў «Спра вяд лi ва га све ту». За склад ас тат нiх ка мi сiй га ла са ва лi спi са мi, не аб мяр коў ва ю-
чы i на ват не на зы ва ю чы проз вi шчаў тых, хто ў iх ка мi сii.

Пры клад на чвэрць па се джан няў ад бы ва ла ся з аб мер ка ван нем част кi вы лу ча ных кан ды да таў, 
у тым лi ку iх дзе ла вых i па лi тыч ных якас цяў, што свед чыць аб вы ка ры стан нi норм Па ста но вы 
ЦВК ад 8 чэр ве ня 2016 г. №18, якая ўпер шы ню пра ду гле дзе ла та кое аб мер ка ван не.

Ад нак на зi раль нi кi ад зна чы лi, што тэр мi ны «дзе ла выя i па лi тыч ныя якас цi асо бы», ор га ны, 
якiя ўтва ра лi УВК, ра зу ме лi па-роз на му. Так, ад мi нiст ра цыя Фрун зен ска га ра ё на г. Мiн ска не 
пры ма ла ў склад УВК бес пра цоў ных. Ад мi нiст ра цыя Пар ты зан ска га ра ё на г. Мiн ска асноў ны мi 
кры тэ ра мi для ўклю чэн ня ў ка мi сiю на зва ла гра мад скую i па лi тыч ную дзей насць, ар га нi за цый-
ныя здоль нас цi, умен не пра ца ваць з людзь мi i чуць iх. Пры раз гля дзе атры ма ных да ку мен таў у 
ад мi нiст ра цыi Мас коў ска га ра ё на ў г. Мiн ску загад чыца аддзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы 
Н.М. Юр ге ле вiч ад зна ча ла, што сяб ры ка мi сiй па вiн ны пра ца ваць апе ра тыў на, а не ствараць 
дыс ку сiй ныя клу бы. У склад участ ко вых вы бар чых ка мi сiй па Са лi гор скай га рад ской вы бар чай 
акру зе №68 увай шлi толь кi пра ве ра ныя кад ры, аб са лют на боль шасць з якiх з'яў ля лi ся сяб ра мi 
ўчаст ко вых вы бар ка маў у мi ну лых вы бар чых кам па нi ях. Пад час прэ зен та цыi кан ды да тур ула ды 
вель мi ак цэн та ва лi ўва гу аб на яў нас цi ў кож на га до све ду пра цы ў вы бар ка мах пад час ра ней шых 
вы ба раў.

У якас цi кры тэ раў ад бо ру ва УВК прад стаў нi ка мi рай вы кан ка маў на зы ва лi ся так са ма пра цоў-
ная ак тыў насць, пад трым ка дзяр жаў най па лi ты кi. Та кiя «кры тэ рыi» ўжо тра ды цый на з'яў ля юц-
ца асноў най пры чы най ад моў ва ўклю чэн нi ў склад ка мi сiй прэ тэн дэн таў, вы лу ча ных апа зi цый-
ны мi пар ты я мi. Трэ ба ад зна чыць, што за ма ца ва ны ў п. 6 Па ста но вы № 18 тэр мiн «па лi тыч ныя 
якас цi» ў боль шас цi вы пад каў ра зу меў ся ме на вi та як пад трым ка прэ тэн дэн таў па лi ты кi ўра да.

У Грод не на па се джан нi ад мi нiст ра цыi Ле нiн ска га ра ё на, якое доў жы ла ся паў та ры га дзi ны, 
бы лi ўтво ра ны 65 участ ко вых ка мi сiй. Нi вод ны з 21 вы лу ча ных прад стаў нi коў дэ ма кра тыч ных 
пар тый (16 прад стаў нi коў АГП, 4- Пар тыi БНФ, 1 — БСДП) у склад участ ко вых ка мi сiй не па-
тра пiў. На тэ ры то рыi Каст рыч нiц ка га ра ё на бы лi ўтво ра ны 73 участ ко выя ка мi сii. Нi хто з прад-
стаў нi коў дэ ма кра тыч ных пар тый так са ма не бы лi ўклю ча ны ў склад ка мi сiй. Ад дэ ма кра тыч ных 
сiл вы лу ча ла ся 10 ча ла век: ад АГП — 7, Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» — 2, 
БСДП — 1. Бы ло за яў ле на, што да ку мен ты ад вы лу чэн цаў гэ тых пар тый ня пра вiль на аформ-
ле ны. На абод вух па се джан нях на зы ва лi ся толь кi проз вi шчы рэ ка мен да ва ных ад мi нiст ра цы яй 
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асоб у склад участ ко вых ка мi сiй, пас ля ча го ад бы ва ла ся га ла са ван не за склад кан крэт ных ка мi-
сiй. Асноў ныя агу ча ныя кры тэ ры «ад бо ру» бы лi на зва ныя: до свед пра цы ў ка мi сi ях па пя рэд нiх 
кам па нiй па вы ба рах, ка му нi ка бель насць, сяб роў ства ў ма са вых ар га нi за цы ях, ак тыў ны ўдзел у 
гра мад скiм жыц цi.

На па ся джэн нi Ма ла дэ чан ска га рай вы кан ка ма ха рак та ры за ва ла ся кож ная кан ды да ту ра. Ка лi 
коль касць прэ тэн дэн таў су па да ла з за цвер джа ным коль кас ным скла дам ка мi сii, то га ла са ва лi спi-
сам. А там, дзе быў кон курс, раз гля да ла ся i ста вi ла ся на га ла са ван не кож ная кан ды да ту ра. Па ды-
ма лi ся прад стаў нi кi струк тур, якiя вы лу ча лi да дзе на га ча ла ве ка i да ва лi ха рак та рыс ты ку. Час цей 
за ўсё гу ча лi та кiя, як «идеологически гра мот ный», «с активной граж дан ской позицией». Ка лi 
ж ней кi ма ла ды ча ла век упер шы ню вы лу чаў ся ў ка мi сiю ка за лi: «Ма ла ды, ак тыў ны, хай на бi-
ра ец ца до све ду». Вы клю чэн не склаў мяс цо вы хрыс цi ян скi дэ ма крат Мi ха iл Мар цiн ке вiч. Ка лi 
прад стаў нi кi роз ных струк ту раў ста лi да ваць ха рак та рыс ты кi сва iм вы лу чэн цам, то двое з iх за-
кра ну лi i кан ды да ту ру Мар цiн ке вi ча, ха ця да яго вы лу чэн ня не ме лi анi я ка га да чы нен ня. Спа чат-
ку вы ка за ла ся на чаль нiк ра ён на га ад дзе ла аду ка цыi Дра пе за I.Ф., маў ляў, па коль кi Мар цiн ке вiч 
пра цуе ў гэ тай сiс тэ ме. Яна аха рак та ры за ва ла яго як доб ра га ра бот нi ка, але без ынi цы я тыў на га. 
По тым пад ня ўся стар шы ня Цюр лёў ска га сель вы кан ка ма Куш ня рэ вiч Ул.А. i ад зна чыў, што хоць 
Мар цiн ке вiч i жы ве ў Цюр лях, але нi як ся бе не за рэ ка мен да ваў. У вы нi ку Мi ха iл Мар цiн ке вiч не 
па тра пiў ва ўчаст ко вую ка мi сiю.

У шэ ра гу вы пад каў прэ тэн дэн ты на ўклю чэн не ў ка мi сii вы клi ка лi ся на су моўе ў ор га ны, якiя 
ства ра юць ка мi сii. Так, у ад мi нiст ра цыю Цэнт раль на га р-на г. Мiн ска на су моўе быў за про ша ны 
вы лу ча ны ў склад ад на го з УВК ра ё на член АГП, бы лы дэ пу тат Вяр хоў на га Са ве та СССР i Вяр-
хоў на га Са ве та Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Даб ра воль скi. Пад час су  моўя прад стаў нi кi ад мi-
нiст ра цыi па спра ба ва лi зла дзiць «iс пыт» на ве дан не норм ВК. Пры гэ тым не вя до ма, цi ла дзi лi ся 
па доб ныя iс пы ты для прэ тэн дэн таў, вы лу ча ных ва УВК ад праў лад ных гра мад скiх ар га нi за цый i 
пар тый, прад стаў нi коў пра цоў ных ка лек ты ваў.

На пя рэ дад нi эта па фар мi ра ван ня УВК, стар шы ня ЦВК Л. Яр мо шы на ад зна чы ла не да пу-
шчаль насць фар маль на га па ды хо ду да фар мi ра ван ня УВК. Па вод ле яе ўста ноў кi, ка лi ня ма кон-
кур су на ўклю чэн не ў склад ка мi сii, не аб ход на ка рот ка аха рак та ры за ваць кож ную кан ды да ту ру, 
пас ля ча го мож на пра вес цi га ла са ван не спi сам. Пры на яў нас цi кон кур су не аб ход на прад ста вiць 
не толь кi ка рот кiя ха рак та рыс ты кi, але i пра во дзiць га ла са ван не па кож най кан ды да ту ры асоб на, 
каб бы ло зра зу ме ла, за ка го пра га ла са ва лi. Ад нак, як свед чаць на зi раль нi кi кам па нii, пры фар мi-
ра ван нi УВК ад каз ныя ор га ны не заў сё ды кi ра ва лi ся па ды хо дам, агу ча ным стар шы нёй ЦВК.

3.3. Склад ство ра ных ка мi сiй
Уся го бы ло сфар мi ра ва на 5971 УВК, у склад якiх уклю ча на 65856 сяб раў. У склад ка мi сiй 

увай шло 89,8% ад агуль най коль кас цi прэ тэн дэн таў (73 293) (Да да так 6).

Прадстаўнікі ў складзе УВК па спосабу вылучэння
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Тра ды цый на вы со кi ўзро вень «пра ход нас цi» (89% ад вы лу ча ных) пра дэ ман стра ва лi кан ды-
да ты ад ся мi пар тый, ла яль ных да дзе ю чай ула ды. З 3773 вы лу ча ных праў ра да вы мi пар ты я мi, у 
склад УВК увай шлi 3358 ча ла век.

Яшчэ вы шэй шая «пра ход насць» за фiк са ва на ад нос на прад стаў нi коў пя цi най буй ней шых 
праў лад ных аб' яд нан няў. Прад стаў нiц тва ад ГА «Бе лая Русь», ГА «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi 
са юз мо ла дзi», Фе дэ ра цыi праф са юзаў Бе ла ру сi, Бе ла рус ка га са ю за жан чын i Бе ла рус ка га гра-
мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў ака за ла ся знач на вы шэй ся рэд не ста тыс тыч най: з 27080 прад стаў-
нi коў, вы лу ча ных iмi, у склад УВК увай шлi 25546 ча ла век (94%).

Пры фар мi ра ван нi УВК быў вi да воч ны дыс кры мi на цый ны па ды ход вы кан ка маў да прад стаў нi-
коў апа зi цый ных пар тый: з 514 прад стаў нi коў пя цi апа зi цый ных пар тый, вы лу ча ных у склад УВК, 
у ка мi сii ўвай шлi толь кi 53 ча ла ве кi (10,3 % ад вы лу ча ных). У вы нi ку прад стаў нi кi апа зi цый ных 
пар тый скла да юць 0,08 % ад агуль на га скла ду чле наў УВК, што ме ней чым на пар ла менц кiх вы ба-
рах 2012 г. (61 ча ла век цi 0,1% ад агуль на га скла ду УВК) i пры клад на роў ная коль кас ць прад стаў-
нi коў апа зi цыi ў скла дзе УВК на пар ла менц кiх вы ба рах 2008 г. (48 ча ла век цi 0,07 %).

Та кiм чы нам, як i пад час па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй, асноў ны мi ар га нi за та ра мi вы ба-
раў у кра i не вы сту па юць прад стаў нi кi пя цi най буй ней шых праў лад ных аб' яд нан няў: ГА «Бе лая 
Русь», ГА «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi», Фе дэ ра цыi праф са юзаў Бе ла ру сi, Бе ла рус-
ка га са ю за жан чын i Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў. Прад стаў нi кi гэ тых ар га нi-
за цый ма юць 25546 сва iх чле наў у скла дзе УВК, что скла дае 38,7 % ад агуль най коль кас цi чле наў 
УВК.

Ад гра ма дзян шля хам па да чы за явы ў склад УВК увай шлi 24106 ча ла век, што скла дае 36,6% 
ад агуль най коль кас цi чле наў УВК. Для па раў на ння до ля прад стаў нi коў усiх па лi тыч ных пар тый 
у скла дзе УВК скла дае ўся го 5,2%.

Суадносіны вылучаных і ўключаных у склад УВК 
прадстаўнікоў розных суб’ектаў

Вы нi кi фар ма ван ня УВК па каз ва юць, што ад сут насць за ка на даў ча за ма ца ва ных кры тэ ры яў 
для прэ тэн дэн таў у склад вы бар чых ка мi сiй па-ра ней ша му спры я ла суб' ек тыў на му па ды хо ду да 
пер са наль на га скла ду ка мi сiй. Шы ро ка анан са ва ныя но выя па ды хо ды, за ма ца ва ныя ў па ста но ве 
ЦВК №18, на прак ты цы не па спры я лi боль ша му па лi тыч на му плю ра лiз му: як i пад час па пя рэд-
нiх вы ба раў пры фар мi ра ван нi УВК пе ра ва га ад да ва ла ся прад стаў нi кам праў лад ных па лi тыч ных 
пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў.
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Пры ана лi зе пер са наль на га скла ду УВК, там дзе гэ та ака за ла ся маг чы мым, бы ла вы яў ле ная 
тая ж тэн дэн цыя, якая за фiк са ва на i пры фар мi ра ван нi ТВК i АВК: дзе ля вы ка нан ня па тра ба ван-
ня Вы бар ча га ко дэк су аб аб ме жа ван нi коль кас цi дзярж слу жа чых у ка мi сii ад ной трэ цяй част кай, 
а так са ма з мэ тай iмi та цыi «шы ро ка га гра мад ска га прад стаў нiц тва», знач ная част ка дзярж слу-
жа чых вы лу ча ла ся ва ўчаст ко выя ка мi сii ад гра мад скiх аб' яд нан няў i шля хам збо ру под пi саў вы-
бар шчы каў. Гэ тым тлу ма чыц ца не жа дан не па ве дам ляць пра мес цы пра цы сяб раў УВК: у рэ гi я-
наль ным дру ку, на сай тах га рад скiх i ра ён ных вы ка наў чых ка мi тэ таў бы лi апуб лi ка ва ны толь кi 
iмя i проз вi шча, iмя па баць ку сяб раў ка мi сii i iн фар ма цыя пра спо саб вы лу чэн ня. Iн фар ма цыя 
пра мес цы пра цы не ра бi ла ся пуб лiч най яшчэ та му, што ка мi сii ў пад аў ля ю чай боль шас цi сфар мi-
ра ва ны i кi ра ва лi ся па вы твор чым прын цы пе.

Яшчэ ад на тры ва лая тэн дэн цыя: пад аў ля ю чая боль шасць асоб, якiя бы лi ўклю ча ны ў УВК, 
ужо бы лi ў скла дзе ка мi сiй на мi ну лых вы ба рах роз ных уз роў няў.

Для па цвер джан ня да дзе ных вы сно ваў пры во дзiм да дзе ныя па скла дзе шас цi ўчаст ко вых вы-
бар чых ка мi сiй: трох УВК з Ба ра на вiц кая-За ход няя вы бар чая акру га № 5 i трох Ба ра на вiц кая-Ус-
ход няя вы бар чая акру га № 6. Па раў на ўчы ана лiз зроб ле ны на зi раль нi кам Сяр гее Гоў шам (не дак-
лад нас цi ва ўка зан нi па сад маг чы мы ў ме жах 1%).

Па раў наль ны склад УВК:
пар ла менц кiя вы ба ры 2016 го да — прэ зi дэнц кiя вы ба ры 2015 го да — 

прэ зi дэнц кiя вы ба ры 2010 го да.

Ба ра на вiц кая-За ход няя вы бар чая акру га № 5, учас так № 19 (№ 47 — у 2015 г.). 
Ся рэд няя шко ла №16

№ 
п/п

Проз вi шча, 
імя Кiм вы лу ча ны Мес ца 

пра цы Па са да
Цi быў 

у ка мi сii 
ў 2015 го дзе

Цi быў 
у ка мi сii 

ў 2010 го дзе

1. Дзяў го 
Вя ча слаў

пра цоў ным 
ка лек ты вам 

СШ № 16 
г.Ба ра на вi чы

СШ № 16
ды рэк тар 

(Стар шы ня УВК)
быў Не. Быў iн шы 

дыр. гэ тай СШ

2. Аб рам чык 
Свят ла на ГА «Бе лая Русь» СШ № 16 псi хо лаг 

(сак ра тар УВК) бы ла бы ла

3. Аскаль до вiч 
Алё на

гар. арг. бе лар. 
Фон ду мi ру СШ № 16 на стаў нi ца бы ла бы ла

4. Ва ла се вiч 
Iры на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 16 за вуч (на мес нiк 

стар шы нi УВК) бы ла не

5. Ва ра бей 
Сяр гей

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 16 на стаў нiк быў быў

6. Ка ра ба на ва 
На тал ля ГА «БРСМ» СШ № 16 на стаў нi ца бы ла не

7. Швед 
На тал ля

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 16 на стаў нi ца бы ла бы ла

8. Ка жа мя кi на 
Свят ла на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 16 на стаў нi ца бы ла бы ла

9. Кi рык Свят-
ла на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 16 на стаў нi ца бы ла не

10. Лаг вi нен ка 
Свят ла на

ад перш. арг. 
Чыр во на га Кры жа СШ № 16 на стаў нi ца не бы ла

11. Нi ка но вiч 
Та ма ра

ад перш. праф са юз-
най арг. СШ № 16 СШ № 16 на стаў нi ца не бы ла

12. Але сiк 
Iры на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 16 на стаў нi ца бы ла не
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Ба ра на вiц кая-За ход няя вы бар чая акру га № 5, учас так № 6. Лi цэй № 1

№ 
п/п

Проз вi-
шча, імя Кiм вы лу ча ны Мес ца 

пра цы Па са да
Цi быў 

у ка мi сii 
ў 2015 го дзе

Цi быў 
у ка мi сii 

ў 2010 го дзе

1. Быч коў скi 
Аляк сей

ад прац. ка лек ты ву 
Лi цэя № 1 лi цэй № 1

ды рэк тар 
(стар шы ня 

УВК)
быў быў. 

2. Ко зiч 
Воль га

шля хам збо ру 
под пi саў лi цэй № 1 за вуч (на мес нiк 

стар шы нi УВК) бы ла бы ла

3. Гры цэ вiч 
Свят ла на ГА «Бе лая Русь» лi цэй № 1 на стаў нi ца 

(сак ра тар УВК) бы ла бы ла

4. Да нжу ра ва 
Ра i са

шля хам збо ру 
под пi саў лi цэй № 1 на стаў нi ца бы ла не

5. До лмат 
Ала

шля хам збо ру 
под пi саў лi цэй № 1 на стаў нi ца бы ла не

6. Ка гi цiн 
Ге надзь

ад перш. арг. 
Чыр во на га Кры жа лi цэй № 1 на стаў нiк быў быў

7. Ка дзе вiч 
Тац ця на

ад перш. арг. 
Чыр во на га Кры жа лi цэй № 1 на стаў нi ца бы ла бы ла

8. Кар даш 
Сяр гей

шля хам збо ру 
под пi саў лi цэй № 1 на стаў нiк быў не

9. Лi сi на Ма-
ры на

ад перш. арг. «Бел. 
са ю за жан чын» лi цэй № 1 на стаў нi ца бы ла бы ла

10. Мiш ке вiч 
Алё на

шля хам збо ру 
под пi саў лi цэй № 1 ла ба рант ка бы ла бы ла

11. Ра за нца ва 
Свят ла на

ад гар. арг. бел. 
прафс. ра бот нi каў 
адук. i на ву кi 

лi цэй № 1 на стаў нi ца бы ла бы ла

12. Стром ская 
Воль га

шля хам збо ру 
под пi саў лi цэй № 1 на стаў нi ца бы ла не

13. Шас так 
Аляк сандр

ад перш. арг. 
ГА БРСМ лi цэй № 1 на стаў нiк не не

Ба ра на вiц кая-За ход няя вы бар чая акру га № 5, 
учас так № 20 (№ 48 — у 2015 го дзе). Ба ра на вiц кi аў та агрэ гат ны за вод

№ 
п/п

Проз вi шча, 
імя Кiм вы лу ча ны Мес ца 

пра цы Па са да
Цi быў 

у ка мi сii 
ў 2015 го дзе

Цi быў 
у ка мi сii 

ў 2010 го дзе

1. Юр ке вiч 
Вi та лiй

ад перш. прафс. арг. 
Ба ран. аў та агрэ гат на га 
за во да

БАЗ ды рэк тар 
(стар шы ня УВК) быў быў

2. Пар фян коў 
Аляк сандр

ад прац. ка лек ты ву 
за во да кi ра ван ня БАЗ

стар шы ня 
пра фка ма 
(на мес нiк 

стар шы нi УВК)
быў быў

3. Крыц кая 
Iн га

ад перш. арг. 
«Бел. са ю за жан чын»  БАЗ спе цы я лiст бы ла бы ла

4. Вiн нi чак 
Вi та лiй

ад перш. арг. 
«Бе лая Русь» БАЗ нам. ды рэк та ра быў быў
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5. Жых 
Аляк сандр

ад прац. ка лект. 
ад дзе ла 
за бес пя чэн ня

БАЗ нач. аддз. 
знеш няй ка а пер. быў не

6. Кус цiн ская 
Воль га

ад прац. ка лект. 
ад дзе ла га лоў на га 
тэх но ла га

БАЗ iн жы нер бы ла не

7. Мi сюн 
Свят ла на ад прац. ка лект.про даж БАЗ бух гал тар бы ла не

8. Пет руш ке вiч 
Свят ла на

ад прац. ка лект. строй-
гру пы i адм.-гасп. бю ро БАЗ бух гал тар бы ла не

9. Са лi ха ва 
Лi лiя

ад прац. ка лект. 
бух гал. БАЗ бух гал тар бы ла бы ла

10. Се ва сцьян чык 
Аляк сандр ад прац. ка лект. ахо вы БАЗ ахоў нiк быў не

11. Уша ко ва 
Ва лян цi на

ад перш. арг. 
ГА ве тэ ра наў БАЗ спе цы я лiст бы ла бы ла

12. Ша ла мiц кi 
Аляк сандр

ад прац. ка лек ты ву 
энер га цэ ха БАЗ iн жы нер не не

Ба ра на вiц кая-Ус ход няя вы бар чая акру га № 6, 
учас так № 14 (№ 26 у 2015 го дзе). Ся рэд няя шко ла № 20

№ 
п/п

Проз вi шча, 
імя Кiм вы лу ча ны Мес ца 

пра цы Па са да
Цi быў 

у ка мi сii 
ў 2015 го дзе

Цi быў 
у ка мi сii 

ў 2010 го дзе

1. Мi шын 
Мi ха iл

ад прац. ка лек ты ву 
СШ 20 СШ № 20 ды рэк тар 

(стар шы ня УВК) быў быў

2. Куд рук 
Алё на

ад перш. арг. 
«Бе лая Русь» СШ № 20

на мес нiк ды рэкт ра 
(на мес нiк 

стар шы нi УВК)
бы ла бы ла

3. Гуль ко 
Зоя

ад гар. арг. 
ГА ве тэ ра наў СШ № 20 на стаў нi ца бы ла бы ла

4. Да нi ло вiч 
Свят ла на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 на стаў нi ца бы ла бы ла

5. Да р'i на 
Ала

ад гар. арг. ГА «Бе л. 
са юз жан чын» СШ № 20 на стаў нi ца бы ла бы ла

6. Дзех цяр 
Iры на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 на стаў нi ца бы ла не

7. Кор шун 
Ала

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 на стаў нi ца бы ла бы ла

8. Куд рук 
Iгар

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 на стаў нiк быў быў

9. Ма золь 
Алё на

ад гар. арг. та ва рыст-
ва Чыр во на га Кры жа СШ № 20 на стаў нi ца бы ла бы ла

10. Урба но вiч 
Свят ла на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 на стаў нi ца бы ла бы ла

11. Ца рык 
На тал ля

ад перш. прафс. арг. 
СШ № 20 СШ № 20 на стаў нi ца бы ла не

12. Бук рэй 
Тац ця на

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 на стаў нi ца бы ла не

13. Шпак 
Ва сi лiй

шля хам збо ру 
под пi саў СШ № 20 тэхн. су прац. СШ быў быў
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Ба ра на вiц кая-Ус ход няя вы бар чая акру га № 6, 
учас так № 28 (№ 40 у 2015 го дзе). За наль ны цэнтр гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii

№ 
п/п

Проз вi шча, 
імя Кiм вы лу ча ны Мес ца 

пра цы Па са да
Цi быў 

у ка мi сii 
ў 2015 го дзе

Цi быў 
у ка мi сii 

ў 2010 го дзе

1. Плес ка цэ вiч 
Сяр гей

ад прац. ка лект. 
ад дзе ла эпi дэ мi я ло гii ЦГiЭ ды рэк тар 

(стар шы ня УВК) быў быў

2. Сы ры ца 
Мi ка лай

ад прац. ка лект. служ бы 
гасп. за бес пя чэн ня ЦГiЭ

на мес нiк ды рэк та ра 
(на мес нiк 

стар шы нi УВК) 
быў не

3. Жы гад ла 
На тал ля

ад прац. ка лект. аддз. 
гi гi е ны i хар ча ван ня ЦГiЭ спе цы я лiст бы ла бы ла

4. Ка лю ха 
Тац ця на

ад прац. ка лект. 
мiк ра бi ял. ла ба ра то рыi ЦГiЭ ла ба рант бы ла не

5. Мас ла ва 
Жа на

ад перш. арг. Чыр во на-
га Кры жа ЦГiЭ сакр. гал. ура ча бы ла бы ла

6. Ру бец Ана-
то лiй ГА «Бе лая Русь» ЦГiЭ заг. дэз. ад дзе ла быў не

7. Са ўчык 
Свят ла на шля хам збо ру под пi саў ЦГiЭ ста цiст бы ла бы ла

8. Шпа ка ва 
Ма ры на

ад прац. ка лект. ад дзе-
ла ка му наль най гi гi е ны ЦГiЭ пам. док та ра-

гi гi е нiс та бы ла бы ла

9. Бо кач На-
тал ля шля хам збо ру под пi саў ЦГiЭ спе цы я лiст не не

10. Дзер ман 
Да р'я ад гар. арг. БРСМ ЦГiЭ спе цы я лiст не не

11. Пет ра шэ вiч 
Сяр гей

ад перш. прафс. 
ар га нi за цыi ЦГiЭ ЦГiЭ спе цы я лiст не не

12. Усю ке вiч 
На тал ля

ад прац. кал.ад дзе ла 
пра фдэ зiн фек цыi ЦГiЭ спе цы я лiст не не

Ба ра на вiц кая-Ус ход няя вы бар чая акру га № 6, 
учас так № 12 (№ 24 у 2015 го дзе). Ся рэд няя шко ла № 17

№ 
п/п

Проз вi шча, 
імя Кiм вы лу ча ны Мес ца 

пра цы Па са да
Цi быў 

у ка мi сii 
ў 2015 го дзе

Цi быў 
у ка мi сii 

ў 2010 го дзе

1. Ма ро за ва 
Алё на

ад прац. ка лек ты ву 
СШ № 17 СШ № 17 ды рэк тар 

(стар шы ня УВК) бы ла бы ла

2. Шо да 
Сяр гей шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 нам. ды рэк та ра быў быў

3. Кар па ва 
Га лi на

ад гар. арг. прафс. 
раб. аду ка цыi i на ву кi СШ № 17 ла ба рант ка бы ла бы ла

4. Ва лы нец 
Ан тон шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 на стаў нiк быў не

5. Дзям' я наў 
Сяр гей шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 на стаў нiк быў быў

6. Бар ба рыч 
Воль га

ад гар. арг. 
ГА «Бе лая Русь»

СШ № 17 нам. ды рэк та ра была не
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7. Люх та 
Свят ла на

ад гар. арг. 
ГА «Са юз жан чын»

СШ № 17 на стаў нi ца бы ла не

8. Лу ка шэ вiч 
Вi та лiй

шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 на стаў нiк  быў быў

9. Мор хат 
На тал ля

ад гар. арг. 
бел. Фон ду мi ру

СШ № 17 на стаў нiк бы ла бы ла

10. Но вiк 
Тац ця на

шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 на стаў нi ца  бы ла бы ла

11. Ро га цень 
Жа на

шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 на стаў нi ца бы ла не

12. Са ба леў скi 
Вiк тар

шля хам збо ру под пi саў СШ № 17 на стаў нiк быў быў

13. Шкур ко 
Свят ла на

ад перш. арг. та вар. 
«Чыр во на га Кры жа»

СШ № 17 на стаў нi ца бы ла бы ла

Па вы нi ках фар ма ван ня УКВ мож на зра бiць вы сно ву, што, ня гле дзя чы на пэў ныя зме ны ў 
пра цэ се iх фар мi ра ван ня, на вы нi кi гэ та не паў плы ва ла. З пунк ту гле джан ня на цы я наль на га за-
ка на даў ства фар маль на ўчаст ко выя ка мi сii сфар мi ра ва ны без знач ных па ру шэн няў, але лi чыць iх 
бес ста рон нi мi i не за леж ны мi не маг чы ма.
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ВЫ ЛУ ЧЭН НЕ I РЭ ГIСТ РА ЦЫЯ 
КАН ДЫ ДА ТАЎ

У ад па вед нас цi з Вы бар чым ко дэк сам i Ка лян дар ным пла нам, вы лу чэн не кан ды да таў у дэ-
пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў па чы на ец ца за 70 дзён i за кан чва ец ца за 40 дзён да вы ба раў (з 3 
лi пе ня па 1 жнiў ня ўключ на); рэ гiст ра цыя кан ды да таў у дэ пу та ты па чы на ец ца за 40 дзён i за кан-
чва ец ца за 30 дзён да вы ба раў (з 2 па 11 жнiў ня).

1. Пра ва вая рэг ла мен та цыя
Для рэ гiст ра цыi кан ды да та ў АВК прад стаў ля юц ца да ку мен ты, вы зна ча ныя ў арт. 66 ВК, ся-

род якiх: за ява аб зго дзе ба ла та вац ца, бiя гра фiч ныя да дзе ныя, ко пii да ку мен таў, якiя па цвяр джа-
юць звест кi пра аду ка цыю i мес ца пра цы, дэк ла ра цыя аб да хо дах i ма ё мас цi асо бы.

У ад па вед нас цi са зме на мi ў ВК, уне се ны мi ў 2013 го дзе, да дат ко ва па вiн ны быць прад стаў-
ле ны звест кi аб су дзi мас цi, ка лi асо ба, якая вы лу ча на кан ды да там у дэ пу та ты, ра ней ме ла су-
дзi масць. Пры вы лу чэн нi кан ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў шля хам збо ру под пi саў 
вы бар шчы каў для рэ гiст ра цыi да дат ко ва прад стаў ля юц ца так са ма пад пiс ныя лiс ты. Па вод ле да-
паў нен няў, уне се ных у ВК у 2013 го дзе, да ку мен ты на рэ гiст ра цыю мо гуць быць па да дзе ны як 
са мiм па тэн цый ным кан ды да там, так i яго прад стаў нi ком на пад ста ве да ве ра нас цi.

Па вы нi ках пра вер кi па да дзе ных да ку мен таў i дак лад нас цi под пi саў вы бар шчы каў АВК пры-
мае ра шэн не аб рэ гiст ра цыi кан ды да таў i ў двух дзён ны тэр мiн пас ля рэ гiст ра цыi вы дае кан ды-
да там ад па вед ныя па свед чан нi.

У 2013 го дзе ВК да поў не ны арт. 68-1, якi пра ду гле дзеў вы пад кi, ка лi АВК па вiн на, а ка лi — 
мае пра ва ад мо вiць у рэ гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты.

АВК ад маў ляе ў рэ гiст ра цыi кан ды да та ў вы пад ку: не ад па вед нас цi асо бы тым па тра ба ван-
ням, якiя прад' яў ляе ВК да кан ды да та; на яў нас цi су дзi мас цi; не вы ка нан ня пра ду гле джа ных ВК 
па тра ба ван няў да вы лу чэн ня кан ды да та; не прад стаў лен ня ад на го або не каль кiх да ку мен таў, не-
аб ход ных для рэ гiст ра цыi кан ды да та; не да стат ко вай для рэ гiст ра цыi кан ды да та коль кас цi са-
праўд ных под пi саў вы бар цаў, са бра ных у пад трым ку вы лу чэн ня кан ды да там; вы ка ры стан ня ў 
iн та рэ сах атры ман ня гра шо вых срод каў цi iн шай ма тэ ры яль най да па мо гi за меж ных дзяр жаў, ар-
га нi за цый або за меж ных гра ма дзян, мiж на род ных ар га нi за цый; на яў нас цi ў пад пiс ных лiс тах 
па вы лу чэн нi кан ды да та ў дэ пу та ты больш за 15 пра цэн таў не са праўд ных под пi саў ад агуль най 
коль кас цi пра ве ра ных под пi саў вы бар цаў; у iн шых вы пад ках не ад па вед нас цi па рад ку вы лу чэн ня 
па тра ба ван няў ВК РБ.

АВК мае пра ва ад мо вiць у рэ гiст ра цыi кан ды да та ў вы пад ку: прад стаў лен ня ў дэк ла ра цыi аб 
да хо дах i ма ё мас цi не ад па вед ных звес так, якiя ма юць iс тот ны ха рак тар; вы ка ры стан ня пе ра ваг 
служ бо ва га ста но вi шча ў iн та рэ сах абран ня; удзе лу ад мi нiст ра цыi ар га нi за цыi ў збо ры под пi саў 
вы бар цаў, пры му су ў пра цэ се збо ру под пi саў i ўзна га ро джан ня вы бар цаў за ўня сен не под пi су; 
паў тор на га па ру шэн ня па тэн цый ным кан ды да там цi яго iнi цы я тыў най гру пай па тра ба ван няў 
вы бар ча га за ка на даў ства, ка лi ра ней iм бы ло вы не се на па пя рэ джан не.

Зме ны 2013 го да за кра ну лi i пра цэ ду ру аб скар джан ня ра шэн няў аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi кан-
ды да там у дэ пу та ты. Ця пер ра шэн не АВК аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi аб скардж ва ец ца ў вы шэй шую 
ВК, а яе ра шэн не — у аб лас ны (Мiн скi га рад скi) суд. (Ра ней ра шэн не АВК аб скардж ва ла ся ў 
Цэнт раль ную ка мi сiю, а яе ра шэн не — у Вяр хоў ны Суд).

2. Рэ гiст ра цыя iнi цы я тыў ных груп
Згод на з ар ты ку лам 65 ВК ад ным са спо са баў вы лу чэн ня кан ды да таў у дэ пу та ты з'яў ля ец ца 

збор под пi саў вы бар шчы каў, якi ажыц цяў ля ец ца iнi цы я тыў най гру пай у коль кас цi не менш за 10 
ча ла век.

2.1. Пра ва вая ба за
Для рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы не паз ней чым за 65 дзён да вы ба раў асо ба, якая вы лу-

ча ец ца кан ды да там у дэ пу та ты, па вiн на па даць у ад па вед ную акру го вую вы бар чую ка мi сiю пiсь-
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мо вую за яву аб рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы, ко пii ста ро нак паш пар та, што па цвяр джа юць 
бе ла рус кае гра ма дзян ства i рэ гiст ра цыю на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, спiс сяб раў iнi цы я-
тыў най гру пы.

Акру го вая вы бар чая ка мi сiя раз гля дае за яву ў пя цi дзён ны тэр мiн з дня яе па ступ лен ня, рэ-
гiст руе iнi цы я тыў ную гру пу i вы дае яе сяб рам ад па вед ныя па свед чан нi i пад пiс ныя лiс ты для 
збо ру под пi саў вы бар шчы каў у пад трым ку асо бы, якая пра па ну ец ца для вы лу чэн ня кан ды да там 
у дэ пу та ты. У рэ гiст ра цыi ад маў ля ец ца ў вы пад ку па ру шэн ня па тра ба ван няў ВК.

Ра шэн не акру го вай вы бар чай ка мi сii аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы мо жа 
быць аб скар джа на асо бай, якая вы лу ча ец ца кан ды да там у дэ пу та ты, у тэ ры та ры яль ную вы бар-
чую ка мi сiю ў трох дзён ны тэр мiн з дня яго пры няц ця. Ра шэн не тэ ры та ры яль най вы бар чай ка мi-
сii ў трох дзён ны тэр мiн мо жа быць аб скар джа на ў аб лас ны (Мiн скi га рад скi) суд. Суд раз гля дае 
скар гу ў трох дзён ны тэр мiн, яго ра шэн не з'яў ля ец ца кан чат ко вым.

2.2. Пра цэс рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп
Пра цэс рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў пра-

хо дзiў больш дэ ма кра тыч на, чым пад час па пя рэд няй вы бар чай кам па нii. Ад нак за фiк са ва ны 
асоб ныя вы пад кi не зда валь ня ю чай пра цы АВК па пры ёме да ку мен таў i пе ра шкод з бо ку ўла даў 
у да чы нен нi да сяб раў iнi цы я тыў ных груп. Та кiя фак ты фiк са ва лi ся ў асноў ным да тыч на апа зi-
цый ных кан ды да таў.

У пер шыя днi пры ёму да ку мен таў на зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы-
ба ры» за фiк са ва лi асоб ныя вы пад кi ад сут нас цi сяб раў ка мi сiй на сва iх пра цоў ных мес цах у вы-
зна ча ны час, што пе ра шка джа ла па да чы да ку мен таў. У г. Ба ра на вi чы 29 чэр ве ня прэ тэн дэнт у 
кан ды да ты Тац ця на Ма ла шчан ка не ад ра зу змаг ла па даць да ку мен ты ў акру го вую вы бар чую ка-
мi сiю Ба ра на вiц кай-За ход няй вы бар чай акру гi № 5.

У г. Шклоў па доб ная сi ту а цыя ад бы ла ся 30 чэр ве ня ў АВК Шкло ўскай вы бар чай акру гi № 
90. Ак ты вiст «Га ва ры праў ду» з г. Бя лы нi чы Пётр Шым ба лёў здо леў па даць да ку мен ты толь-
кi пас ля доў га га по шу ку сяб раў ка мi сii ў ка бi не тах мяс цо ва га рай вы кан ка ма. Стар шы ня ка мi сii 
Аляк сандр Гу ры наў па тлу ма чыў гэ ту сi ту а цыю ме на вi та па чат кам пра цы, пры тым што пер шае 
па ся джэн не АВК ад бы ло ся толь кi на пя рэ дад нi. Ана ла гiч ным чы нам па да ва ла да ку мен ты ў АВК 
Слуц кай вы бар чай акру гi №67 Алi на На гор ная: сяб ры ка мi сii з'я вi лi ся на мес цы i пры ня лi да ку-
мен ты толь кi пас ля яе тэ ле фа на ван ня ў ЦВК.

Член акру го вай ка мi сii Сло нiм скай вы бар чай акру гi № 58 Ге надзь На за ран ка ад маў ляў ся пры-
маць да ку мен ты на рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў най гру пы кан ды да та ў дэ пу та ты Iва на Шэ гi. Пад-
ста вай для ад мо вы пры няць да ку мен ты сяб ра АВК на зваў тое, што ся род сяб роў iнi цы я тыў най 
гру пы Iва на Шэ гi ёсць i тыя, хто жы ве не ў Сло нiм скiм ра ё не, што нi бы та не ад па вя дае па тра-
ба ван ням за ко на. Iван Шэ га па пра сiў Ге на дзя На за ран ку вы свет лiць спрэч нае для яго пы тан не 
ў стар шы нi ка мi сii Але ны Ма ча лi най. Стар шы ня ка мi сiі па цвер дзi ла, што Iван Шэ га мае ра цыю, 
i да ку мен ты на рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў най гру пы не аб ход на пры няць. Але спа дар На за ран ка 
ска заў, што не аб ход на, каб бы лi пры пры ёме да ку мен таў паш пар ты ўсiх сяб роў iнi цы я тыў най 
гру пы. Iван Шэ га зноў зра бiў На за ран ку за ўва гу ад нос на яго не кам пе тэнт нас цi i ска заў, што iх 
паш пар тоў не трэ ба, а толь кi прэ тэн дэн та ў кан ды да ты. I толь кi пас ля ўсiх гэ тых не да рэ чнас цяў, 
звя за ных з не кам пе тэнт нас цю чле на ка мi сii, да ку мен ты на рэ гiст ра цыю пры ня лi.

Толь кi з дру го га ра зу змог па даць да ку мен ты на рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў най гру пы сяб ра арг-
ка мi тэ та «Ру ху за не за леж насць» Алесь Мех з Коб ры на. Каб да ве дац ца, ка лi ад бу дзец ца па се-
джан не АВК па рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп, 4 лi пе ня ён доў га спра ба ваў да тэ ле фа на вац ца 
да акру го вай ка мi сii, але нi хто труб ку не па ды маў. Сак ра тар ка рай вы кан ка ма па ра i ла па тэ ле фа-
на ваць дзя жур най па ка мi сii Ган не Брын чук на пра цоў нае мес ца. Г.Брын чук — су пра цоў нi ца 
ар га нi за цый на га ад дзе ла рай вы кан ка ма. Толь кi та ды Мех змог да ве дац ца, што па се джан не па рэ-
гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп пры зна ча на на 5 лi пе ня. Як ста ла вя до ма на па се джан нi, да ку мен-
ты сяб раў iнi цы я тыў най гру пы Але ся Ме ха пра хо дзi лi пра вер ку праз паш парт ны стол. I толь кi 
5 лi пе ня ад туль у вы бар чую ка мi сiю прый шоў ад каз, што ўсё ў па рад ку, усе сяб ры гру пы з'яў ля-
юц ца гра ма дзя на мi Бе ла ру сi.

На сяб раў не ка то рых iнi цы я тыў ных груп аказ ваў ся цiск. Ма ры на Хо мiч, якая вы лу ча ла ся 
кан ды да там ад пар тыi БХД па Каль ва рый скай вы бар чай акру зе №104 (стар шы ня — Зi на i да Жа-
гол кi на) у г. Мiн ску, па ве да мi ла, што з ка мi сii тэ ле фа на ва лi ўсiм 39 сяб рам яе iнi цы я тыў най гру-
пы i рас пыт ва лi аб сур' ёз нас цi iх на ме раў удзе лу ў збо ры под пi саў.
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У г. Лу нiн цы Брэсц кай воб лас цi пры хiль нi кi прэ тэн дэн та ў кан ды да ты Ле а нi да Ду ба но са ва 
су тык ну лi ся з за па лох ван нем: два iх ма ла дых лю дзей тэр мi но ва вы клi ка лi ў ва ен ка мат, жан чы не 
па гра жа лi за браць дзя цей, вы му сiў шы яе вый сцi са скла ду iнi цы я тыў най гру пы.

У г. Свет ла гор ску гра мад скi ак ты вiст Юрый Ля шэн ка па ве да мiў, што пас ля рэ гiст ра цыi сва ёй 
iнi цы я тыў най гру пы атры маў па зоў аб вы ся лен нi з до ма для ча со ва га пра жы ван ня. Акру го вая 
вы бар чая ка мi сiя Ста ра вi лен скай вы бар чай акру гi №105 (стар шы ня — Мi ка лай Бу ры) ад мо вi-
ла ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы сяб ра АГП Мi ка лая Каз ло ва на той пад ста ве, што ў спi се 
iнi цы я тыў най гру пы бы лi вы яў ле ны не ад па вед нас цi. Мi ка лай Каз лоў аб скар дзiў ад мо ву АВК у 
Мiн скую га рад скую вы бар чую ка мi сiю. Бы ло пры ня та ра шэн не ад мя нiць ра шэн не АВК Ста ра-
вi лен скай вы бар чай акру гi № 105 i за рэ гiст ра ваць яго iнi цы я тыў ную гру пу, вы клю чыў шы з яе 
чле наў з «не ка рэкт ны мi да дзе ны мi».

Так са ма АВК Ста ра вi лен скай вы бар чай акру гi №105 ад мо вi ла ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най 
гру пы Мi ка лая Стат ке вi ча. Фар маль най пад ста вай па слу жы ла на яў насць ў прэ тэн дэн та ў кан ды-
да ты не па га ша най су дзi мас цi. У сва iм ра шэн нi АВК спа сла ла ся на нор му ч. 7 арт. 60 ВК, па вод ле 
якой кан ды да та мi ў дэ пу та ты не мо гуць быць вы лу ча ны гра ма дзя не, што не ма юць пра ва ў ад-
па вед нас цi з за ка на даў ствам Рэс пуб лi кi Бе ла русь зай маць па са ды ў дзяр жаў ных ор га нах i iн шых 
дзяр жаў ных ар га нi за цы ях у су вя зi з на яў нас цю су дзi мас цi. Вар та ўзга даць, што пас ля вы зва лен-
ня па лiт зня во ле ных iх рэ абi лi та цыя за ста ец ца ад ным з па тра ба ван нем ЕС да Бе ла ру сi.

У Кры ча ве сяб ру Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi Ула дзi мi ру Уша ко ву бы ло ад моў ле на ў рэ-
гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы. Ула дзi мiр Уша коў сцвяр джае, што акру го вая ка мi сiя спа чат ку да-
зво лi ла яму па даць спiс чаль цоў сва ёй iнi цы я тыў най гру пы, на пi са ны ад ру кi, а паз ней, не за доў га 
да скан чэн ня тэр мi ну рэ гiст ра цыi, на мес нiк стар шы нi акру го вай ка мi сii, на чаль нiк ар га нi за цый-
на-кад ра ва га ад дзе ла Кры чаў ска га рай вы кан ка ма Мi ха iл Мяш ку ра за па тра ба ваў яго пра да ста-
вiць на дру ка ва ны спiс. Мi ха iл Мяш ку ра так са ма аб тэ ле фа ноў ваў чаль цоў iнi цы я тыў най гру пы 
i цiс нуў на iх, ка жу чы, што яны ўжо па жы лыя лю дзi, i не змо гуць збi раць под пi сы. Ула дзi мiр 
Уша коў упэў не ны, што на чаль нiк ар га нi за цый на-кад ра ва га ад дзе ла Кры чаў ска га рай вы кан ка ма 
пер са наль на аказ ваў цiск на не каль кiх чаль цоў яго iнi цы я тыў най гру пы з мэ тай да бiц ца iх ад мо-
вы ад удзе лу ў ёй. Па мер ка ван нi У. Уша ко ва, ад мо ва ў рэ гiст ра цыi яго най iнi цы я тыў най гру пы 
бы ла звя за на з тым, што акру го вая ка мi сiя ме ла ўка зан не змен шыць коль касць прэ тэн дэн таў у 
кан ды да ты па Кры чаў скай акру зе №83, каб знi зiць кан ку рэн цыю стар шы нi ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў Тац ця ны Ма рач ка вай, якая вы лу ча ла ся па да дзе най акру зе.

Пад час да дзе на га эта пу вы ба раў за фiк са ва ны вы пад кi не транс па рэнт най пра цы вы бар чых 
ка мi сiй. Так, 5 лi пе ня на зi раль нiк Алег Мац ке вiч пры сут нi чаў на чар го вым па се джан нi АВК Ба-
ры саў скай сель скай вы бар чай акру гi № 63. Пас ля раз гля ду за пла на ва ных пы тан няў стар шы ня 
АВК за явiў: «Па се джан не скон ча нае, усе сва бод ны». А пас ля се кунд най паў зы: «Сяб раў ка мi сii 
пра шу за стац ца, бу дзем вы ра шаць ар га нi за цый ныя пы тан нi». На па се джан нi, акра мя сяб раў ка-
мi сii, пры сут нi ча лi два на зi раль нi кi — Алег Мац ке вiч i на зi раль нiк ад «Бе лай Ру сi». Алег Мац-
ке вiч не стаў спра чац ца i па кi нуў па мяш кан не, але сваю па зi цыю ад нос на та го, што з'яў ля ец ца 
«па се джан нем», на якiм га ран та ва на мо жа пры сут нi чаць на зi раль нiк, вы клаў у сва iм зва ро це ў 
акру го вую ка мi сiю.

Пра ва аба рон ца ад зна чыў: «У ад па вед нас цi з Прак тыч ным да па мож нi кам, за цвер джа ным па-
ста но вай Цэнт раль най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ-
фе рэн ду маў ад 17 траў ня 2016 г. № 9, асноў най ар га нi за цый най фор май пра цы тэ ры та ры яль най, 
акру го вай ка мi сii з'яў ля ец ца па се джан не. На па се джан нях ма юць пра ва пры сут нi чаць на зi раль-
нi кi. Лi чу, што ка ле гi яль ная пра ца (пры на яў нас цi кво ру му i вы шэй) акру го вай вы бар чай ка мi сii 
Ба ры саў скай сель скай вы бар чай акру гi № 63 па вы ра шэн нi пы тан няў, звя за ных з вы бар чым пра-
цэ сам, па-за рам ка мi па се джан ня, як асноў най ар га нi за цый най фор мы, су пя рэ чыць прын цы пу 
ад кры тасцi i га лос нас цi вы бар ча га пра цэ су, а так са ма па ру шае пра вы акрэ ды та ва ных пры ка мi сii 
на зi раль нi каў».

Стар шы ня акру го вай ка мi сii П. В. На вiц кi ў ад ка зе на зва рот Але га Мац ке вi ча на пi саў, што 
«5 лi пе ня 2016 го да на па се джан нi акру го вай ка мi сii пы тан нi, за пла на ва ныя для раз гля ду, бы лi 
раз гле джа ны ў поў ным аб' ёме i пры на зi раль нi ках, акрэ ды та ва ных на мо мант пра вя дзен ня па се-
джан ня. Згод на Прак тыч на му да па мож нi ку, за цвер джа на му па ста но вай Цэнт раль най ка мi сii Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў, стар шы ня акру го вай ка-
мi сii ажыц цяў ляе агуль нае кi раў нiц тва дзей нас цю ка мi сii i ў пра ве вы зна чаць фор му пра цы ка мi сii. 
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Вы хо дзя чы з вы шэй па да дзе на га, iн струк цый ная на ра да, пра ве дзе ная пас ля па се джан ня ка мi сii, не 
з'яў ля ец ца па ру шэн нем ар ты ку ла 13 Вы бар ча га ко дэк су Рэс пуб лi кi Бе ла русь у част цы не за бес пя-
чэн ня ад кры тас цi i га лос нас цi пры пад рых тоў цы i пра вя дзен нi вы ба раў». Та кую ж па зi цыю за ня ла 
i Мiн ская аб лас ная ка мi сiя, ку ды А.Мац ке вiч так са ма на кi ра ваў скар гу (Да ку мент 1).

2.3. Вы нi кi рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп
Па вод ле да дзе ных ЦВК, уся го ў акру го выя вы бар чыя ка мi сii па сту пi ла 479 за яў, 3 за явы бы лi 

ад клi ка ны (Да да так 7).
За рэ гiст ра ва ны 446 iнi цы я тыў ных груп. 30 гру пам бы ло ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi, што скла-

дае 6,2%. Пры гэ тым боль шасць ад моў за фiк са ва ная ў Мiн ску: 25 груп са 139 за яў ле ных, што 
скла дае 18%.

Год пра вя дзен ня 
вы ба раў

Па да дзе на 
за явак

Ад моў ле на 
ў рэ гiст ра цыi За рэ гiст ра ва на  % ад мо вы

2008 455 23 423 5%
2012 440 85 354 19,3%
2016 479 30 446 6,2%

Пра цэнт ад моў у рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп пры кла на су ад но сiц ца з пра цэн там пад час 
мi ну лых кам па нiй па вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў.

Вы со кая коль касць ад моў у рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп пад час вы ба раў 2012 го да тлу ма-
чыц ца тым, што гру пы Мi ка лая Стат ке вi ча i Але ся Мi ха ле вi ча спра ба ва лi за рэ гiст ра вац ца ад ра зу 
ў не каль кiх АВК, што не пра ду гле джа на ВК.

З агуль най коль кас цi асоб, чые iнi цы я тыў ныя гру пы бы лi за рэ гiст ра ва ны, чле на мi пар тый 
з'яў ля юц ца 160 ча ла ве кi (33%). Больш за ўсё за рэ гiст ра ва на iнi цы я тыў ных груп прад стаў нi коў 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi — 39 (24% ад коль кас цi пар тый ных вы лу чэн цаў шля хам збо ру 
под пi саў), Пар тыi БНФ — 29 (18%), Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» 23 (14%), 
Бе ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыi (Гра ма да) — 16 (цi 10%).

3. Збор под пi саў
Згод на з па тра ба ван ня мi Вы бар ча га ко дэк са i Ка лян дар ным пла нам, збор под пi саў за вы-

лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты ажыц цяў ляў ся з мо ман ту рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп да 1 
жнiў ня 2016 го да ўключ на.

3.1. Пра ва вая ба за
Ар ты кул 65 Вы бар ча га ко дэк са пра ду гледж вае, што асо бу, якая пра па ну ец ца для вы лу чэн ня 

кан ды да там у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў па вы бар чай акру зе гру пай вы бар шчы каў, па вiн-
ны пад тры маць не менш за 1000 вы бар шчы каў, якiя пра жы ва юць на тэ ры то рыi да дзе най вы бар-
чай акру гi.

У пад пiс ных лiс тах па вiн ны быць под пi сы вы бар шчы каў, якiя пра жы ва юць на тэ ры то рыi вы-
бар чай акру гi.

У арт. 61 ВК ска за на, што ў пад пiс ным лiс це ўказ ва юц ца проз вi шча, iмя i iмя па баць ку вы-
бар шчы ка, да та на ра джэн ня, мес ца жы хар ства, се рыя i ну мар паш пар та гра ма дзя нi на Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь або рэ квi зi ты iн ша га да ку мен та, вы зна ча на га Цэнт раль най ка мi сi яй. Звест кi пра 
вы бар шчы ка ўно сяц ца ў пад пiс ны лiст ру ка пiс ным спо са бам. Вы бар шчык улас на руч на ста вiць у 
пад пiс ным лiс це да ту под пi су i рас пiс ва ец ца. Под пi сы ну ма ру юц ца.

Удзел ад мi нiст ра цыi ар га нi за цыi ў збо ры под пi саў, роў на як i пры мус у пра цэ се збо ру под пi-
саў i ўзна га ро да вы бар шчы каў за ўня сен не под пi су, не да пус ка юц ца. Па ру шэн не гэ тых па тра-
ба ван няў мо жа быць пад ста вай для ад мо вы ў рэ гiст ра цыi аль бо ад ме ны ра шэн ня аб рэ гiст ра цыi 
кан ды да та.

Збор под пi саў вы бар шчы каў мо жа ажыц цяў ляц ца ў фор ме пi ке та ван ня. Атры ман не да зво лу 
на пра вя дзен не пi ке та ван ня для ўка за ных мэ таў не па тра бу ец ца, ка лi яно пра во дзiц ца ў мес цах, 
не за ба ро не ных мяс цо вы мi вы ка наў чы мi i рас па рад чы мi ор га на мi.
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Пад пiс ны лiст за вя ра ец ца чле нам iнi цы я тыў най гру пы, якiя збi ра лi под пi сы. Сяб ра iнi цы я-
тыў най гру пы пры за вя рэн нi пад пiс но га лiс та ста вiць под пiс i да ту яе ўня сен ня, а так са ма ўказ-
вае проз вi шча i iнi цы я лы.

3.2. Вы на чэн не мес цаў, за ба ро не ных для збо ру под пi саў
У ме жах пад рых тоў кi да эта па збо ру под пi саў мяс цо выя ўла ды пры ня лi ра шэн нi пра мес цы, 

за ба ро не ныя для пра вя дзен ня пi ке таў па збо ры под пi саў. Згод на з Ка лян дар ным пла нам, да дзе-
ны пра цэс за вяр шыў ся да 27 чэр ве ня.

Коль касць мес цаў, у якiх за ба ро не ны збор под пi саў, у мно гiх га ра дах ска ра цi ла ся ў па раў на-
ннi з па пя рэд нi мi вы ба ра мi. У мно гiх рэ гi ё нах не бы ло за ба ро ны збо ру под пi саў на тэ ры то рыi 
ўста ноў аду ка цыi, ме дыч ных уста ноў, уста ноў куль ту ры i спор ту, са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель нiц тва i iн шае.

На прык лад, у па раў на ннi з пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2012 го да, у г. Грод на з лi ку мес цаў, дзе 
за ба ро не ны збор под пi саў, вы клю ча ныя тэ ры то рыi ар га нi за цый, якiя за бяс печ ва юць аба ро наз-
доль насць, бяс пе ку дзяр жа вы i жыц ця дзей насць на сель нiц тва (гра мад скi транс парт, прад пры-
ем ствы во да-, цеп ла- i энер га за бес пя чэн ня i iнш.). Вы клю ча на вель мi не дак лад ная фар му лёў ка 
пра «мес цы, што ўяў ля юць не бяс пе ку для жыц ця i зда роўя гра ма дзян, пе ра шка джа юць пра цы 
прад пры ем стваў, уста ноў, ар га нi за цый i ру ху транс пар ту».

Па доб ная сi ту а цыя скла ла ся ў Ма гi лё ве: гар вы кан кам зняў за ба ро ну на пi ке та ван не для збо-
ру под пi саў на тэ ры то рыi ўста но ваў фiз куль ту ры i спор ту, са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
нiц тва, на ад лег лас цi ме ней за 50 мет раў ад прад пры ем стваў з коль кас цю пра цоў ных бо лей за 
300 ча ла век, на ад лег лас цi ме ней за 200 мет раў ад бу дын каў i ўста ноў, у якiх зна хо дзяц ца ар га нi-
за цыi, на якiя ўскла дзе ны функ цыi рэ дак цый тэ ле вi зiй ных i ра дыё вя шчаль ных СМI.

У Са лi гор ску пер ша па чат ко вым ра шэн нем спа чат ку быў уве дзе ны, але паз ней асоб ным ра-
шэн нем ска ро ча ны спiс за ба ро не ных мес цаў: у пры ват нас цi, ад ме не на за ба ро на на збор под пi-
саў ка ля пом нi каў ар хi тэк ту ры, гiс то рыi i куль ту ры. Знiк ла аб сурд ная за ба ро на на збор под пi саў 
на пе ша ход ных пе ра хо дах, уве дзе на больш дак лад нае вы зна чэн не аб' ек таў чы гу нач на га i аў та ма-
бiль на га транс пар ту. Улi ча на кры ты ка мяс цо вых ак ты вiс таў, якiя ўказ ва лi на ад сут насць дак лад-
на га пе ра лi ку тэ ры то рый кан крэт ных ар га нi за цый, што ра ней ства ра ла не бяс пе ку кан флiкт ных 
сi ту а цый пры збо ры под пi саў iнi цы я тыў ны мi гру па мi кан ды да таў.

У Ма ла дзеч на з пе ра лi ку аб' ек таў, ка ля якiх за ба ро не на пра во дзiць пi ке ты, вы клю ча ны гра-
мад скi транс парт, прад пры ем ствы во да-, цеп ла- i энер га за бес пя чэн ня, уста но вы ахо вы зда роўя 
i аду ка цыi.

Слуц кiя ўла ды да зво лi лi збор под пi саў ка ля бу дын каў сель скiх вы кан ка маў, а за ба ро ну на 
збор под пi саў ка ля ўста но ваў ахо вы зда роўя па кi ну лi толь кi для Слуц кай цэнт раль най ра ён най 
баль нi цы.

У Ваў ка выс кiм ра ё не пi ке ты мож на бы ло пра во дзiць усю ды i на ват по бач з бу дын ка мi вы-
ка наў чых i рас па рад чых ор га наў ула ды, на тэ ры то рыi ўста ноў аду ка цыi i ме ды цы ны, а так са ма 
на вак за лах, ча го нель га бы ло ра бiць у iн шых рай цэнт рах Гро дзен шчы ны. У Ваў ка выс ку пi ке ты 
нель га бы ло пра во дзiць толь кi на пе ша ход ным мос це праз чы гун ку ў ра ё не стан цыi Ваў ка выск-
го рад, на пу цеп ра во дах па ву лi цах Ра ка соў ска га, Жо лу дзе ва, 129 Ар лоў скай ды вi зii, што лi чыц ца 
не бяс печ ным для жыц ця i зда роўя лю дзей.

На Вi цеб шчы не ў роз ных ра ё нах умо вы для збор шчы каў под пi саў бы лi ня роў ны мi. На прык-
лад, на сай тах Док шыц ка га, Бе шан ко вiц ка га, Чаш нiц ка га, По лац ка га рай вы кан ка маў па ве дам ля-
ла ся, што адзi ным аб ме жа ван нем для ўдзель нi каў пi ке таў бу дзе ад лег ласць 20 мет раў ад бу дын-
каў рай вы кан ка ма, су ду, пра ку ра ту ры, мi лi цыi. На Па стаў шчы не, Га ра доч чы не i Ле пель шчы не 
збор шчы кам под пi саў нель га на блi жац ца блi жэй як на 20 мет раў яшчэ i да ва ен ка ма таў, рай ад-
дзе лаў МНС, дэ парт амен таў ахо вы, уста но ваў аду ка цыi i дзi ця чых да школь ных уста но ваў, прад-
пры ем стваў во да- цеп ла- i энер га за бес пя чэн ня, «ар га нi за цый ахо вы зда роўя» (у Ле пель скiм ра-
ё не), «баль нiц i тэ ры то рыi вай ско вай част кi 94017» (у Га ра доц кiм ра ё не). У Шар коў шчын скiм 
ра ё не збор шчы кам под пi саў так са ма нель га бы ло ла дзiць пi ке ты блi жэй чым у 20-цi мет рах ад 
пе ра лi ча ных вы шэй ад мi нiст ра цый ных бу дын каў. Апра ча гэ та га, збор под пi саў за ба ра няў ся «на 
тэ ры то рыi цэнт раль на га скве ра, якi пры ля гае да пло шчы Ле нi на». У Та ла чын скiм i Ар шан скiм 
рай вы кан ка мах па лi чы лi, што 20 мет раў — гэ та за над та ма ла. I вы зна чы лi, што да бу дын каў вы-
ка наў чых i рас па рад чых ор га наў, су доў, пра ку ра тур, ва ен ка ма таў, ад дзе лаў МНС му сiць быць 
ад лег ласць, боль шая за 50 мет раў. У Та ла чын скiм ра ё не ў пе ра лiк аб' ек таў, да якiх мож на на блi-
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жац ца толь кi на гэ тую ад лег ласць, да да лi ся яшчэ «аб' ек ты чы гу нач на га i аў та ма бiль на га транс-
пар ту», «чы гу нач ныя i аў то бус ныя стан цыi», «тэ ры то рыi ар га нi за цый i прад пры ем стваў». 
Са мыя спры яль ныя ўмо вы для збо ру под пi саў на пi ке тах у Вi цеб скай воб лас цi за цвер дзiў Мi ёр-
скi рай вы кан кам. Згод на з ра шэн нем Мi ёр ска га рай вы кан ка ма, пi ке ты па збо ры под пi саў нель га 
бы ло ла дзiць толь кi на тэ ры то ры ях «уста но ваў аду ка цыi» i «ар га нi за цый ахо вы зда роўя».

У Мiн ску ў па раў на ннi з мi ну лы мi пар ла менц кi мi вы ба ра мi (2012 год) аб ме жа валь ны спiс 
да поў нiў ся не каль кi мi но вы мi аб' ек та мi. Так, пi ке та ван не па збо ры под пi саў нель га бы ло пра во-
дзiць «у пад зем ных пе ша ход ных пе ра хо дах, на тэ ры то рыi пло шчы Яку ба Ко ла са, пло шчы Дзяр-
жаў на га сця га». Ад нак, на гэ ты раз у спiс за ба ро не ных мес цаў не па тра пi лi тэ ры то рыi ар га нi-
за цый, якiя за бяс печ ва юць жыц ця дзей насць на сель нiц тва (гра мад скi транс парт, прад пры ем ства 
вод на-, цеп ла- i энер га за бес пя чэн ня, уста но вы да школь най i агуль най ся рэд няй аду ка цыi, ар га-
нi за цыi ахо вы зда роўя). Не бы ло аб ме жа ван няў i па ад лег лас цi пi ке таў ад тэ ры то ры яў ядзер-
ных уста но вак, аб' ек таў, пры зна ча ных для вы твор час цi або за хоў ван ня ра дыё ак тыў ных рэ чы ваў 
i ма тэ ры я лаў, ад пра ца ваў шых ядзер ных ма тэ ры я лаў i (або) экс плу а та цый ных ра дыё ак тыў ных 
ад хо даў у тым лi ку за хоў ван ня ядзер ных ма тэ ры я лаў, а так са ма ад бу дын каў, збу да ван няў, у якiх 
зна хо дзяц ца ар га нi за цыi з функ цы яй рэ дак цый тэ ле вi зiй ных i ра дыё вя шчаль ных срод каў ма са-
вай iн фар ма цыi, а так са ма ра дыё тэ ле вi зiй ных i ра дыё пе ра да ючых стан цый.

Тым не менш, у мно гiх га ра дах умо вы за ста лi ся ра ней шы мi, шмат дзе за ба ро не на збi раць 
под пi сы вы бар шчы каў на цэнт раль ных пло шчах (Мiнск, Вi цебск, Баб руйск, Са лi горск, Слуцк, 
Ма ла дзеч на). У не ка то рых рэ гi ё нах, як, на прык лад, у Бя лы нi чах, за асно ву бы ло ўзя та ра шэн-
не Бя лы нiц ка га рай вы кан ка ма, якое вы зна ча ла мес цы, за ба ро не ныя для пра вя дзен ня пi ке та ван-
ня пры збо ры под пi саў за прэ тэн дэн таў у кан ды да ты ў прэ зi дэн ты пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 
2015 го да.

У Баб руй ску, ка лi па раў но ваць з вы ба ра мi ў ПП НС 2012-га го да, мес цаў для пi ке та ван няў 
з мэ тай збо ру под пi саў ста ла бо лей. На прык лад, та ды пад за ба ро ну трап ля лi тэ ры то рыi, пры-
лег лыя да рэ дак цый СМI, прад пры ем стваў во да, цеп ла, і энер га за бес пя чэн ня, дзi ця чых сад коў, 
уста но ваў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, ар га нi за цый ахо вы зда роўя, за ба ро на ад нос на якiх бы ла 
зня та пад час кам па нii-2016. Але пад за ба ро ну тра пi лi, акра мя пло шчаў Ле нi на i Пе ра мо гi, пад-
зем ны пе ша ход ны пе ра ход (у Баб руй ску та кi адзiн, ка ля са ма га буй но га пра дып ры ем ства ў го-
ра дзе — ААТ «Бел шы на»), так са ма пi ке тоў шчы кам за ба ра нi лi на блi жац ца (на ад лег лас цi менш 
за 50 мет раў) да аб' ек таў чы гу нач на га i аў та ма бiль на га трас пар ту (вак за лы, стан цыi, па са дач ныя 
плат фор мы), бу дын каў прад стаў нi чых, вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў, су доў, ор га наў пра ку-
ра ту ры, тэ ры то рый вай ско вых час так.

Згод на з ра шэн ня мi Глус ка га, Дры бiн ска га, Клi чаў ска га, Кас цю ко вiц ка га i Чэ ры каў ска га 
рай вы кан ка маў, за ба ра няў ся збор под пi саў вы бар шчы каў на тэ ры то рыi ўста ноў аду ка цыi, куль-
ту ры, ахо вы зда роўя, фi зiч най куль ту ры i спор та; на тэ ры то ры ях чы гу нач ных i аў та вак за лаў; 
на ад лег лас цi менш 50 мет раў ад бу дын каў мяс цо вых прад стаў нi чых, вы ка наў чых i рас па рад чых 
ор га наў i iх струк тур ных пад раз дзя лен няў, ор га наў пра ку ра ту ры, су да, тэ ры то рый ар га нi за цый, 
якiя за бяс печ ваць аба ро наз доль насць, бяс пе ку дзяр жа вы i жыц ця дзей насць на сель нiц тва. Дры-
бiн скi рай вы кан кам да дат ко ва да гэ та га за ба ра нiў збор под пi саў на тэ ры то ры ях аб' ек таў ганд лю i 
бы та во га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва, згод на ра шэн ня Клi чаў ска га рай вы кан ка ма за ба ра ня ла ся 
збi раць под пi сы шля хам пi ке та ван ня ў цэнт раль най част цы го ра да i ў па мяш кан нях крам i прад-
пры ем стваў гра мад ска га хар ча ван ня ўсiх форм улас нас цi.

Вар та ад зна чыць, што ў мно гiх рэ гi ё нах ра шэн нi мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў аб мес цах, 
за ба ро не ных для збо ру под пi саў, бы лi праз не ка то ры час пас ля iх вы ня сен ня зме не ны ў бок па-
шы рэн ня коль кас цi та кiх мес цаў. Так ад бы ло ся, на прык лад, з ра шэн нем Ма гi лёў ска га га рвы кан-
ка ма, Дры бiн ска га, Бя лы нiц ка га, Слуц ка га, Са лi гор ска га рай вы кан ка маў i iнш.

3.3. Умо вы збо ру под пi саў
Iнi цы я тыў ныя гру пы вы бар шчы каў па вы лу чэн нi кан ды да таў у дэ пу та ты ажыц цяў ля лi збор 

под пi саў шля хам пра вя дзен ня ву лiч ных пi ке таў i абы хо ду вы бар шчы каў па мес цы iх жы хар ства. 
Прэ тэн дэн ты ў кан ды да ты ад дэ ма кра тыч ных сiл ад да ва лi пе ра ва гу ву лiч ным пi ке там, па коль кi 
для iх гэ та не толь кi сро дак збо ру под пi саў, але i маг чы масць за явiць пра ся бе ва ўмо вах ад сут-
нас цi до сту пу да дзяр жаў ных СМI.

Пры збо ры под пi саў фiк са ва лi ся вы пад кi ня роў ных умоў для збо ру под пi саў iнi цы я тыў ны мi 
гру памі прэ тэн дэн таў у кан ды да ты ў за леж нас цi ад iх ла яль нас цi да ўла даў.
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3.3.1. Вы ка ры стан не ад мi нiст ра цый на га рэ сур су
Пад час збо ру под пi саў ад зна ча ны вы пад кi вы ка ры стан ня ад мi нiст ра цый на га рэ сур су, але не 

та кiя маш таб ныя, як у па пя рэд нiя вы бар чыя кам па нii.
У Свет ла гор ску кi раў нi кi прад пры ем стваў ра i лi сва iм пад на ча ле ным ста вiць под пi сы ў пад-

трым ку дзе ю ча га дэ пу та та Па ла ты прад стаў нi коў па Свет ла гор скай ВА № 46, стар шы нi ра ён-
най ар га нi за цыi ГА «Бе ла рус кi са юз жан чын» Га лi ны Фi лi по вiч i iг на ра ваць iн шых прэ тэн дэн-
таў. Под пi сы за Фi лi по вiч збi ра лi на ААТ «Свет ла гор скi цэ лю лоз на-кар то нны кам бi нат», ААТ 
«Свет ла горс кхiм ва лак но», ААТ «Свет ла гор скi за вод ЖБВК».

У Слуц ку на прад пры ем стве КУП «Слуц кае ЖКГ» за фiк са ва ныя вы пад кi пры му со ва га збо-
ру под пi саў за вы лу чэн не рэ дак та ра га зе ты «Слуц кi край» Ва лян цi ны Ра жа нец.

У Ма ла дзеч на iнi цы я тыў ная гру па па вы лу чэн нi прэ тэн дэн та на кан ды да та ў дэ пу та ты, на-
мес нi ка стар шы нi рай вы кан ка ма па пы тан нях са цы яль най сфе ры i iдэа ла гiч най ра бо ты Люд мi лы 
Ка на но вiч так са ма за дзей нi ча ла ад мi нiст ра цый ны рэ сурс: на прад пры ем ствах бюд жэт най сфе-
ры под пi сы збi ра лi ся ў пра цоў ны час.

У Ор шы пе да го гаў ад клi ка лi з чар го ва га ад па чын ку i на кi роў ва лi збi раць под пi сы ў пад-
трым ку дзе ю ча га дэ пу та та Па ла ты прад стаў нi коў па Ар шан скай га рад ской ВА № 26 Люд мi лы 
Да бры нi най. Та кая ж сi ту а цыя ў г. Грод на: на стаў нi кi збi ра лi под пi сы ў пад трым ку ды рэк та ра 
СШ №13 Лi лii Кi рак, якая вы лу ча ла ся прэ тэн дэн там у кан ды да ты па Гро дзен скай-Цэнт раль-
най ВА № 51.

У По лац ку на вед валь нi ку па лi клi нi кi не па срэд на пад час пры ёму ў док та ра пра па на ва лi па ста-
вiць под пiс за вы лу чэн не дзе ю ча га дэ пу та та Па ла ты прад стаў нi коў па По лац кай га рад ской ВА 
№ 28 На тал лi Гуй вiк. На пры ёме ў ка бi не це зна хо дзi ла ся трэ цяя асо ба — так са ма мед сяст ра — з 
пад пiс ным ар ку шам. Гра ма дзя нiн па скар дзiў ся на гэ ты вы па дак у ЦВК. У ад ка зе Цэнт раль ная 
ка мi сiя ад зна чы ла, што па ру шэн ня вы бар ча га за ка на даў ства не заф iк са ва на: сяб ра iнi цы я тыў най 
гру пы зай шла на пра цу ў свой воль ны час, а бу ды нак ме дыч най уста но вы не ўва хо дзiць у пе ра лiк 
мес цаў, дзе за ба ро не на збi раць под пi сы.

6 лi пе ня на На ва по лац кай ЦЭЦ су пра цоў нi ца ад дзе ла кад раў збi ра ла ў пра цоў ны час под пi-
сы ў пад трым ку Ва дзi ма Дзе вя тоў ска га. У част цы пад пiс ных лiс тоў збор шчы кам бы ла па зна ча на 
яна, а ў част цы — яе не па срэд ны кi раў нiк, за гад чык ад дзе ла кад раў. Да кож на га з сяб раў iнi цы я-
тыў най груп пы праў лад на га прэ тэн дэн та на дэ пу тац кi ман дат на гэ тым прад пры ем стве да ве дзе-
ны план па коль кас цi под пi саў.

У г. Верх ня дзвiн ску за фiк са ва на та кая прак ты ка: у iнi цы я тыў ную гру пу праў лад на га кан ды-
да та ўклю ча юць лю дзей, якiя пра цу юць на буй ней шых прад пры ем ствах. I ка лi iнi цы я тыў ная 
гру па скла да ец ца са 120-цi ча ла век, як у на чаль нi ка По лац ка га ра ён на га вуз ла элект ра су вя зi 
Анд рэя Юнi цы на, то кож на му сяб ру за ста ец ца са браць на сва iм пра цоў ным мес цы не больш за 
10 под пi саў.

У Кры чаў скай вы бар чай акру зе № 83 збор под пi саў у пад трым ку вы лу чэн ня стар шы нi Кры-
чаў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, чле на КПБ Тац ця ны Ма рач ко вай быў ар га нi за ва ны кi раў-
нiц твам ААТ «Кры чаў цэ мен та шы фер» — на мес нi кам ге не раль на га ды рэк та ра ААТ «Кры чаў-
цэ мен та шы фер» Жа най Куст рэй у пра цоў ны час. На прось бу ад на зi раль нi ка Сяр гея Ня роў на га 
да АВК Кры чаў скай вы бар чай акру гi №83 пра ве рыць iн фар ма цыю з акру го вай ка мi сii па ве да мi-
лi, што «фак ты не зу сiм па цвер дзi лi ся», бо под пi сы ў пад трым ку кан ды да та на ААТ «Кры чаў-
ца мен та шы фер» са праў ды збi ра лi ся,але, нi бы та, не ў пра цоў ны час i, нi бы та, не на пра цоў ных 
мес цах, ра бот нi кi прад пры ем ства ўсё не так зра зу ме лi.

У Ма зы ры ва ўста но вах да школь на га вы ха ван ня i на прад пры ем ствах збi ра лi под пi сы ў пад-
трым ку вы лу чэн ня дзе ю ча га дэ пу та та Па ла ты прад стаў нi коў па Ма зыр скай ВА № 42 Мi ка лая 
Ра со хi. У Рэ чыц кiм рай по i на ААТ «Рэ чыц кi тэкс тыль» пры му ша лi пад пiс вац ца за праў лад на га 
кан ды да та, на мес нi ка стар шы нi Го мель ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мi тэ та Ба ляс ла ва Пiрш-
ту ка.

3.3.2. Пе ра шко ды пад час збо ру под пi саў
Знач ных пе ра шко даў пры збо ры под пi саў з бо ку ўла ды не ад зна ча на. Вы клю чэн не скла да юць 

асоб ныя iн цы дэн ты, звя за ныя ў асноў ным са збо рам под пi саў у iн тэр на тах i пад час пi ке таў, ад-
зна ча ны фак ты пра яваў агрэ сii з бо ку вы бар шчы каў у да чы нен нi да збор шчы каў под пi саў.

У Мiн ску 6 лi пе ня су пра цоў нi кi iн тэр на та ДУА «Бе ла рус кi дзяр жаў ны ме ды цын скi ўнi вер-
сi тэт» на пра спек це Дзяр жын ска га за ба ра ня лi збi раць под пi сы прэ тэн дэн ту ў кан ды да ты Паў-
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лу Стэ фа но вi чу i сяб ру яго iнi цы я тыў най гру пы Змi це ру Ка вал гi ну. Вы клi ка ныя су пра цоў нi кi 
мi лi цыi пра па на ва лi Стэ фа но вi чу i Ка вал гi ну пра ехаць у ад дзя лен не мi лi цыi для вы свят лен ня 
аб ста вi наў. Пас ля скла дан ня пра та ко ла апы тан ня, што агу лам доў жы ла ся ка ля трох га дзiн, iх 
вы пус цi лi.

У Го ме лi ка мен дант iн тэр на та КРУП «Цэнт раль ны» не да пус ка ла iнi цы я тыў ную гру пу 
Юрыя Глуш ко ва (Го мель ская-Цэнт раль ная ВА №33). Пас ля ўмя шаль нiц тва ад каз ных асоб пы-
тан не бы ло вы ра ша на.

У Мiн ску ў су вя зi са скар га мi на праз мер ную ак тыў насць асоб ных iнi цы я тыў ных груп, якiя 
збi ра юць под пi сы не па срэд на на па вер хах iн тэр на таў, стар шы ня Мiн скай га рад ской ВК Сяр гей 
Хiль ман на па ся джэн нi вы бар ка ма за явiў, што сяб ры iнi цы я тыў ных груп па вiн ны пры трым лi-
вац ца пра вiл на вед ван ня iн тэр на таў. Бы ла да дзе на ўста ноў ка, па вод ле якой да зво ле на збi раць 
под пi сы толь кi ў хо лах пер шых па вер хаў iн тэр на таў, а так са ма ка ля бу дын каў.

Кан ды дат па Го мель скай-Сель ма шаў скай акру зе №32 У. Ка цо ра па ве да мiў, што на сяб роў 
яго гру пы аказ ваў ся псi ха ла гiч ны цiск: не каль кi ра зоў з аў та ма бi ля (ну мар 9038IЕ3) не вя до мыя 
лю дзi ра бi лi фо та здым кi, на ад ным з пi ке таў су пра цоў нi кi мi лi цыi пры му сi лi зняць бел-чыр во на-
бе лы сцяг i iнш.

У Вi цеб ску, Ба ра на вi чах асоб ныя су пра цоў нi кi служ бы ахо вы прад пры ем стваў i ганд лё вых 
кро пак вы клi ка лi на ра ды мi лi цыi, каб не да зво лiць збор под пi саў. Ад нак су пра цоў нi кi мi лi цыi не 
пе ра шка джа лi збо ру под пi саў, па коль кi ва ўсiх гэ тых мес цах ра шэн нем мяс цо вых ула даў ён не 
быў за ба ро не ны.

Так, 13 лi пе ня ў г. Ба ра на вi чы сяб ры iнi цы я тыў най гру пы Тац ця ны Ма ла шчан ка ла дзi лi пi кет 
по бач з кра май «Ка ро на». Як толь кi па ча лi збор под пi саў, на чаль нiк ахо вы кра мы па чаў па тра-
ба ваць уз гад нен ня пi ке та з кi раў нiц твам кра мы, у вы пад ку ад мо вы ён па тра ба ваў па кi нуць тэ ры-
то рыю. Пас ля ад мо вы пi ке тоў шчы каў i тлу ма чэн ня, што iм не па трэб ны да звол, бо яны ма юць 
пра ва на збор под пi саў, на чаль нiк вы клi каў су пра цоў нi ка мi лi цыi. Су пра цоў нiк мi лi цыi ва ло даў 
сi ту а цы яй, та му iнi цы я тыў ная гру па на да лей пра цяг ну ла збор под пi саў без пе ра шкод. Ана ла гiч-
ная сi ту а цыя ад бы ла ся ў Баб руй ску пад час збо ру под пi саў сяб ра мi iнi цы я тыў най гру пы Але га 
Жал но ва.

3.3.3. Па пя рэ джан нi i iн шыя спаг нан нi
Акру го вая ка мi сiя вы бар чай акру гi №107 у Мiн ску вы нес ла па пя рэ джан не прад стаў нi цы 

АГП Воль зе Ма ё ра вай на пад ста ве та го, што нi бы та яна зай ма ец ца за ба ро ненай пе рад вы бар чай 
агi та цы яй на эта пе збо ру под пi саў. «Уваж лi вы» гра ма дзя нiн па ве да мiў акру го вай ка мi сii, што ў 
паш то вай скры нi знай шоў пар тый ную ўлёт ку АГП. Ра зам з тым, ва ўлёт цы не ўзгад ва ла ся пра 
вы бар чую кам па нiю, у ёй утрым лi ва ла ся iн фар ма цыя пра вы нi кi пар тый най кан фе рэн цыi, на 
якой бы лi абра ны но выя кi раў нi кi ра ён ных i га рад ской пар тый ных струк тур, ся род якiх — Воль-
га Ма ё ра ва.

Прэ тэн дэн там у кан ды да ты, якiя з'яў ля юц ца сяб ра мi апа зi цый ных пар тый, Юрыю Ка за ке вi-
чу (Ба ра на вiц кая-За ход няя ВА №5) i Мi ка лаю Чар на ву су (Ба ра на вiц кая-Ус ход няя ВА №6) бы лi 
вы не се ны па пя рэ джан нi «за агi та цыю» — вы ка ры стан не пад час збо ру под пi саў сло га наў. На 
май цы Мi ка лая Чар на ву са бы ла зме шча на наз ва пра гра мы АГП: «Милллион рабочих мест». На 
стэн дзе Юрыя Ка за ке вi ча бы ло на пi са на: «Мы па тра бу ем пе ра мен». Гэ та па ста вi ла iх у ня роў-
ныя ўмо вы з праў лад ны мi прэ тэн дэ та мi ў кан ды да ты, якiм за сло га ны па пя рэ джан нi не вы но сi лi-
ся. На прык лад, у Мiн ску на ба не ры прэ тэн дэн та ў кан ды да ты Аляк сея Со ка ла вы ка рыс тоў ваў ся 
сло ган «За сло вам спра ва, за спра вай — вы нiк!», ад нак па пя рэ джан не на яго ад рас з бо ку АВК 
Ус ход няй вы бар чай акру гi №107 не вы но сi ла ся. Пас ля аб скардж ван ня па пя рэ джан нi апа зi цый-
ным прэ тэн дэн там у кан ды да ты бы лi ад ме не ны.

З прэ тэн дэнт кай у кан ды да ты, прад стаў нi цай Хрыс цi ян ска-дэ ма кра тыч на га ру ху Воль гай 
Ка валь ко вай на мес нi ца стар шы нi АВК вы бар чай акру гi №103 пра вя ла «тлу ма чаль ную гу тар-
ку пра не да пу шчаль насць дыс крэ ды та цыi вы ба раў у Рэс пуб лi цы Бе ла русь i вы ка нан ня пра вi лаў 
афарм лен ня пi ке таў пры агi та цыi». Та кой ста ла рэ ак цыя АВК на скар гу ад нос на вы ка ры стан-
ня на пi ке це па збо ры под пi саў у пад трым ку В.Ка валь ко вай бел-чыр во на-бе ла га сця гу з сi няй 
зор кай (вы ка ры стан не не за рэ гiст ра ва най сiм во лi кi), а так са ма з-за вi дэа за пi су, на якiм ад каз ны 
сак ра тар БХД Дзя нiс Са доў скi на пi ке це ка жа пра ўжо пры зна ча ных дэ пу та таў i фаль сi фi ка цыю 
вы ба раў у кра i не.
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Прад стаў нi ку БХД Паў лу Пра ка по вi чу, якi вы лу чаў ся па вы бар чай акру зе № 73 у Ма ла дэ чне, 
па пя рэ джан не акру го вай вы бар чай ка мi сi яй бы ло вы не се на на той пад ста ве, што збор под пi саў 
за вы лу чэн не ў кан ды да ты не маг чы ма су мя шчаць з ан ты ал ка голь най агi та цы яй, якую пра вод-
зяць хрыс цi ян скiя дэ ма кра ты.

Прэ тэн дэн ты ў кан ды да ты з Вi цеб ску Тац ця на Се вя ры нец, Але на Ша бу ня i Ге ор гi Стан ке iч 
бы лi па ка ра ны штра фа мi па ме рам 5 ба за вых ве лi чынь па аб вi на ва чан нi ва ўдзе ле ў не санк цы я на-
ва ным ма са вым ме ра пры ем стве. Пад ста вай для су до ва га раз бi раль нiц тва стаў су поль ны пi кет па 
збо ры под пi саў, якi прэ тэн дэн ты ў кан ды да ты 27 лi пе ня ладзілі на ву лi цы Ле нi на. Пад час скла-
дан ння пра та ко лаў у Каст рыч нiц кiм РА УС яны да ве да лi ся, што толь кi адзiн бок ву лi цы Ле нi на не 
пад па даў пад за ба ро ну на збор под пi саў. Спа чат ку Тац ця на Се вя ры нец, Але на Ша бу ня i Ге ор гi 
Стан ке iч збіра лi под пi сы на не за ба ро не ным ба ку ву лi цы, але раз маў ляць з вы бар шчы ка мi за мi-
на ла гуч ная рэ кла ма, якая транс ля ва ла ся ад ганд лё ва га цэнт ра «Мар ка-сi цi», та ды яны пе рай-
шлi на дру гi бок.

29 лi пе ня АВК Су ха раў скай вы бар чай акру гi № 101 вы нес ла пiсь мо вае па пя рэ джан не iнi цы я-
тыў най гру пе на мес нi ка стар шы нi Ру ху «За сва бо ду» Але ся Лаг вiн ца за па ру шэн не п. 10 арт. 61 
ВК i не вы ка нан не аб ме жа ван няў пры збо ры под пi саў, уста ноў ле ных п.13 Па ста но вы ЦВК. Гэ та 
вы ра зi ла ся, на дум ку АВК, у раз да чы дру ка ва ных ма тэ ры я ляў вы бар шчы кам пад час збо ру под-
пi саў, а так са ма ва ўзна га ро джан нi вы бар шчы каў за па стаў ле ныя iмi под пi сы. Алесь Лаг вi нец у 
трох дзён ны тэр мiн аб скар дзiў вы не се нае па пя рэ джан не ў Мiн скую га рад скую тэ ры та ры яль ную 
ка мi сiю. 5 жнiў ня скар га бы ла раз гле джа на i па кi ну та без за да валь нен ня. Трэ ба ад зна чыць, што ў 
вы не се ным АВК па пя рэ джан нi iнi цы я тыў най гру пе А. Лаг вiн ца быў ня пра вiль на ўка за ны пункт 
арт. 61 ВК (у п.10 арт. 61 ВК iдзе га вор ка аб пра вi лах за паў нен ня пад пiс но га лiс та). Так са ма ў 
па пя рэ джан нi не бы ло ўка за на, якiя дру ка ва ныя ма тэ ры я лы i ка лi раз да ва лi ся iнi цы я тыў най гру-
пай, а так са ма што ма ец ца на ўва зе пад «под ку пам вы бар шчы каў». Па вод ле слоў А. Лаг вiн ца, 
у АВК яму вус на па тлу ма чы лi, што на яго па сту пi ла ўся го дзве скар гi. Ад на з iх — на тое, што 
на пi ке це раз да ва ла ся га зе та «На род ная во ля» i яго вi зi тоў кi. Пры раз гля дзе скар гi Мiн ская 
га рад ская ка мi сiя пад тры ма ла ар гу мен ты прад стаў нi коў АВК, што бяс плат ная раз да ча вы барч-
шы кам га зе ты «На род ныя во ля» з'яў ля ец ца ўзна га ро джан нем вы бар шчы каў пры збо ры под пi-
саў, за ба ро не ным арт. 61 ВК. Алесь Лаг вi нец не ад маў ляў фак ту раз да чы вi зi то вак i га зет, але лi-
чыць, што гэ та мож на ква лi фi ка ваць як раз да чу дру ка ва ных ма тэ ры я лаў, а не як уз на га ро джан не 
вы барч шы каў. Трэ ба ад зна чыць, што пад уз на га ро джан нем вы бар шчы каў пры збо ры подп iсаў 
вы бар чае за ка на даў ства ра зу мее пе ра да чу гра шо вых срод каў, па да рун каў, iн шых ма тэ ры яль ных 
каш тоў нас цяў, пра вя дзен не iль гот ных рас про да жаў цi ака зан не па слуг на льгот ных умо вах. Та-
кая ква лi фi ка цыя па ру шэн ня пры збо ры под пi саў iнi цы я тыў най гру пай А. Лаг вiн ца мае iс тот нае 
зна чэн не, та му што, згод на з арт. 68.1 ВК, уз на га ро джан не вы барч шы каў пад час збо ру подп iсаў 
мо жа з'яў ляц ца пад ста вай для ад мо вы ў рэ гiст ра цыi ў якас цi кан ды да та ў дэ пу та ты без паў тор на-
га па пя рэ джан ня. Дру гое па пя рэ джан не iнi цы я тыў най гру пе А. Лаг вiн ца нi бы та бы ло вы не се на 
за пра вя дзен не пi ке та па збо ры под пi саў 27 лi пе ня ў мiн скiм мiк ра ра ё не «Су ха ра ва» з удзе лам 
вя до ма га рок-му зы кi Ля во на Воль ска га, вы ступ яко га са браў ка ля 1500 ча ла век. Сваю не га тыў-
ную рэ ак цыю на гэ ты пi кет вы ка за ла стар шы ня ЦВК Лi дзiя Яр мо шы на. Яна ад зна чы ла, што вы-
ступ му зы кi на пi ке це па збо ры под пi саў з'яў ля ец ца агi та цы яй i сур' ёз ным па ру шэн нем. Паз ней 
яна так са ма да да ла, што пад час гэ та га пi ке ту аб ра жа лi iн шых вы лу чэн цаў — ка му нiс таў. Трэ ба 
ад зна чыць, што ма ты ва ва на га пiсь мо ва га па пя рэ джан ня ад АВК з ука зан нем па ру шэн няў, да пу-
шча ных iнi цы ятыў най гру пай, Алесь Лаг вi нец не атры маў. Згод на з вы бар чым за ка на даў ствам, 
вы ня сен не па пя рэ джан ня пры ма ец ца ў вы гля дзе ка ле гi яль на га ра шэн ня ка мi сii i афарм ля ец ца 
пра та ко лам па ся джэн ня i пiсь мо вым ма ты ва ва ным ра шэн нем.

3.4. Пра цэ ду ра пра вер кi са праўд нас цi под пi саў
Па ся джэн нi АВК па пра вер цы под пi саў, як i ра ней, у асноў ным ад бы ва лi ся ў за кры тым для 

на зi раль нi каў рэ жы ме i на сi лi не праз рыс ты ха рак тар.
Боль шасць на зi раль нi каў не ме лi маг чы мас цi пры сут нi чаць пры пра вер цы под пi саў АВК. Аб 

та кой маг чы мас цi па ве да мi лi толь кi 27% на зi раль нi каў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя 
вы ба ры». Пры гэ тым у Мiн ску ў 67% АВК на зi раль нi кам да лi маг чы масць пры сут нi чаць пры 
пра вер цы, у Ма гi лёў скай воб лас цi — у 57% вы пад каў (у ча ты рох АВК з ся мi), у Вi цеб скай — у 
11% (у ад ной АВК з дзе вя цi). У Мiн скай, Гро дзен скай i Брэсц кай аб лас цях на зi раль нi кам прак-
тыч на нi дзе не да зво лi лi пры сут нi чаць пры пра вер цы под пi саў.
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Прак тыч на ўсе на зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» звяр ну лi ся ў 
АВК з за ява мi аб пра да стаў лен нi маг чы мас цi на зi раць за пра цэ сам пра вер кi под пi саў за вы лу-
чэн не кан ды да таў. Амаль усiм бы ло ад моў ле на: АВК спа сы ла лi ся на арт. 13 ВК, згод на з якiм 
пры сут насць пры пра вер цы под пi саў i да ку мен таў не ўва хо дзiць у паў на моц твы на зi раль нi ка. 
Ад нак ад мо ва ў маг чы мас цi на зi раць за пра вер кай под пi саў i да ку мен таў па вы лу чэн нi i рэ гiст ра-
цыi кан ды да таў у дэ пу та ты з'яў ля ец ца па ру шэн нем та го ж арт. 13 ВК, у якiм сцвяр джа ец ца, што 
вы ба ры па вiн ны ад бы вац ца га лос на i праз рыс та. 

Па доб ныя ад ка зы атры ма лi на зi раль нi кi з На ва по лац ка, Грод на, Ба ра на вi чаў, Жо дзi на, Ма гi-
лё ва, Са лi гор ска, Смар го нi, Ма зы ра, Ма ла дзеч на, Ба ры са ва, Бя ро зы, Вi цеб ска, Верх ня дзвiн ска 
i iнш. Мно гiя на зi раль нi кi ў су вя зi з атры ма ны мi ад ка за мi АВК па да лi скар гi ў ТВК i ЦВК, але iх 
скар гi не бы лi за да во ле ны.

Так, на зi раль нiк у акру го вай ка мi сii Ма ла дзе чан скай сель скай вы бар чай акру гi №73 Алесь 
Ка пуц кi ў зва ро це выклаў прось бу прад ста вiць яму маг чы масць пры сут нi чаць пры пра вер цы 
под пi саў i да ку мен таў і апе ля ваў да ад кры тас цi i га лос нас цi, якая га ран та ва на ар ты ку лам 13 
Вы бар ча га ко дэк са. У ад ка зе за под пi сам ста ры шы нi акру го вай ка мi сii Юр чы ка С.В. так са ма 
да ва ла ся спа сыл ка на ар ты кул 13 ВК, указ ва ла ся на прын цып ад кры тас цi i га лос нас цi, а так-
са ма на тое, што не мае пра ва ра бiць на зi раль нiк, апiс ва ла ся пра цэ ду ра пра вер кi па да дзе ных 
на рэ гiст ра цыю да ку мен таў вы бар чай ка мi сi яй, а да лей ра бi ла ся вы сно ва: «Та кiм чы нам, з вы-
шэй па да дзе на га вы нi кае, што пра вер ка под пi саў вы бар шчы каў i ад па вед ных iм да дзе ных, якiя 
змя шча юц ца ў пад пiс ных лiс тах, у пад трым ку мер ка ва ных кан ды да таў у дэ пу та ты i да ку мен-
таў, прад стаў ле ных у ка мi сiю для рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты, ува хо дзiць у кам пе тэн-
цыю чле наў акру го вай вы бар чай ка мi сii, а не на зi раль нi ка. Гэ так жа пры сут насць на зi раль нi ка 
пры пра вя дзен нi пра вер кi не ага во ра на ў Вы бар чым ко дэк се Рэс пуб лi кi Бе ла русь. На пад ста ве 
вы шэй ска за на га Ва ша прось ба не ад па вя дае нор мам Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь i 
не мо жа быць за да во ле на».

Зва рот на зi раль нi ка Аляк сея Ла пiц ка га ў акру го вую ка мi сiю Жо дзiн скай вы бар чай акру-
гi №64 ад нос на маг чы мас цi пры сут нi чаць пры пра вер цы под пi саў быў раз гле джа ны на па се-
джан нi. Стар шын ня ка мi сii Сяр гей Афа на сен каў на га ла са ван не па ста вiў пы тан не ў на ступ най 
iн тэр прэ та цыi: «Ка мi сiя, у прын цы пе, укам плек та ва ная ў та кiм аб' ёме, што яна спраў ля ец ца з 
сва i мi аба вяз ка мi. Па ма га тых нам — не трэ ба. Та му мы ад маў ля ем Аляк сею Iва на вi чу ў вы ка-
нан нi аба вяз каў сяб раў ка мi сii. Хто «за» — пра шу га ла са ваць?» Ка мi сiя пад тры ма ла ад мо ву. 
У пiсь мо вым ад ка зе за под пi сам С. Афа на сен кi бы ло ска за на: «У ар ты ку ле 13 Вы бар ча га ко-
дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы зна ча ны пе ра лiк пра воў на зi раль нi ка, у якiм не пра ду гле джа на 
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пра ва пры сут нi чаць пры пра вер цы пад пiс ных ар ку шаў з под пi са мi вы бар шчы каў, па да дзе ных 
у акру го вую ка мi сiю iнi цы я тыў ны мi гру па мi асоб, вы лу ча е мых кан ды да та мi ў дэ пу та ты Па-
ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ра зам з тым, на гад ва ем, што 
на зi раль нiк не мае пра ва ства раць пе ра шко ды для нар маль най пра цы ка мi сii, а так са ма ўмеш-
вац ца ў яе пра цу».

Ба ра на вiц ка му на зi раль нi ку Сяр гею Гоў шу стар шы ня АК Т. Ла ты ша ва па Ба ра на вiц кай-За-
ход няй вы бар чай акру зе № 5 ад ка за ла, што «за да во лiць ва шу прось бу аб прад стаў лен нi вам маг-
чы мас цi пры сут нi чаць пры пра вер цы са праўд нас цi под пi саў вы бар шчы каў, ада бра ных для гэ та-
га пад пiс ных лiс тоў i на зi ран ня за пра цэ сам пра вер кi под пi саў у iх не маг чы ма». Ад мо ва бы ла 
ма ты ва ва на ар ты ку лам 67 Вы бар ча га ко дэк са, згод на з якiм «пра вер ку са праўд нас цi под пi саў 
вы бар шчы каў ажыц цяў ля юць чле ны акру го вых вы бар чых ка мi сiй. Удзел на зi раль нi каў у пра цэ се 
пра вер кi са праўд нас цi под пi саў вы бар шчы каў не пра ду гле джа ны».

Стар шы ня АВК №22 На тал ля Жда но вiч за пра сi ла на зi раль нi ка ад РПГА «Бе ла рус кi Хель-
сiн скi ка мi тэт» пры сут нi чаць пры пра цэ ду ры пра вер кi пад пiс ных лiс тоў. Яна амаль паў га дзi-
ны зна ё мi ла пры сут ных з пра та ко лам «предварительной проверки листов», вы зна чы ла ад каз-
ных за раз да дзе ныя лiс ты i за га да ла са ма стой на пра ве рыць iх. У ад каз на прось бу на зi раль нi ка 
азна ё мiц ца з пра та ко лам i iн шы мi па пе ра мi, яна ад ка за ла, што гэ та да ку мен ты ўнут ра на га ка-
ры стан ня.

3 жнiў ня ў Грод на ад бы ло ся па ся джэн не АВК №52, на якiм вы зна чаў ся па ра дак ад бо ру i ме-
та ды пра вер кi пад пiс ных лiс тоў. Стар шы ня ка мi сii Алег Бя лiн скi на пра ця гу 20 хвi лiн агу чыў 
пра ва выя пы тан нi, пас ля па пра сiў на зi раль нi каў вый сцi i ўжо за за чы не ны мi дзвя ры ма раз даў 
сяб рам ка мi сii лiс ты з под пi са мi для пра вер кi.

Ра зам з тым, ана лiз спра ва здач на зi раль нi каў па каз вае ад сут насць у рэ гi ё нах адзi ных па ды хо-
даў у гэ тым пы тан нi. На прык лад, АВК Ма зыр скай ВА №42 да ло та кi ад каз на ад па вед ную за яву 
ак ты вiс та кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры»: «На зi раль нiк у акру го вай вы бар-
чай ка мi сii мае маг чы масць толь кi пры сут нi чаць на па ся джэн нях ад па вед най вы бар чай ка мi сii, а 
пра ва на зна ём ства з да ку мен та мi, згод на з ч. 5 арт. 13, ён не мае». Але ка мi сiя пра па на ва ла на-
зi раль нi ку пра гле дзець ада бра ныя для пра вер кi под пi сы за прэ тэн дэн та Ра ма на Ску ра тоў ска га, 
(яму ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi з-за вi да воч най не са праўд нас цi 80,7% под пi саў).

У той жа час, зва рот на зi раль нi ка ў АВК №110 у Мiн ску аб пры сут нас цi на пра вер цы под-
пi саў i да ку мен таў за да во лi лi. Але гэ та ме ла фар маль ны ха рак тар: на са мрэч у пры сут нас цi на зi-
раль нi ка асоб ныя сяб ры ка мi сii пра вя ра лi под пi сы моўч кi, не ка то рыя спа сы ла лi ся на за ня тасць i 
абя ца лi ра бiць пра вер ку ў iн шы дзень. Пра час i мес ца пра вер кi под пi саў сяб ра мi АВК на зi раль-
нi ку не па ве да мi лi.

Пры сут нi ча лi на па ся джэн нях АВК i маг лi гля дзець пад пiс ныя лiс ты на зi раль нi кi, за рэ гiст-
ра ва ныя ў Баб руй ска-Ле нiн скай № 78 i Баб руй скай сель скай ВА № 80. У По лац кай АВК №27 
на зi раль нiк пры сут нi чаў на па ся джэн нi, але не мог ба чыць змест пад пiс ных лiс тоў. На зi раль нi ку 
ў Рэ чыц кай ВА №44 на сло вах да лi маг чы масць са чыць за пра вер кай под пi саў, але фак тыч на ства-
ры лi не ад па вед ныя ўмо вы: кож ны ся бар за браў з са бою на пра цоў нае мес ца пэў ную коль касць 
пад пiс ных лiс тоў. У Го мель скай-Цэнт раль най ВА №33 на зi раль нi ка за пра сi лi толь кi на вы нi ко-
вую пра цэ ду ру пра вер кi. Да гэ та га сяб ры ка мi сii ўжо пра гле дзе лi под пi сы, а ў яго пры сут нас цi 
толь кi тэ ле фа на ва лi i ўдак лад ня лi звест кi. У ад каз на прось бу на зi раль нi ка на ка рот кi час яму па-
ка за лi пад пiс ныя лiс ты двух прэ тэн дэн таў.

Па мер ка ван нi экс пер таў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», не праз рыс тасць 
пра цэ дур пра вер кi под пi саў ства рае маг чы мас цi для ма нi пу ля цый i па лi тыч на ма ты ва ва ных па-
ды хо даў пры пры няц цi ра шэн няў аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi цi рэ гiст ра цыi кан крэт на га кан ды да та 
ў дэ пу та ты.

4. Вы нi кi рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты
Па вод ле да дзе ных ЦВК (Да да так 8), уся го ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь роз ны мi шля ха мi бы ло вы-

лу ча на 630 кан ды да таў. З iх 93 ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi, што скла дае 14,8% ад агуль най коль кас цi 
вы лу ча ных (iс тот на нi жэй у па раў на ннi з 24,7% ад мо ваў на пар ла менц кiх вы ба рах 2012 г.). Яшчэ 
16 ча ла век (2,5%) са ма стой на зня лi свае кан ды да ту ры. Нi вод най без аль тэр на тыў най акру гi на 
вы ба рах не бы ло (у 2012 г. та кiх акруг бы ло ча ты ры).

Прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый вы лу чы лi 387 кан ды да таў, што скла дае 50,6% ад агуль най 
коль кас цi вы лу ча ных. Вы нi кi рэ гiст ра цыi пар тый ных кан ды да таў на ступ ныя:
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Наз ва 
па лi тыч най 

пар тыi

Коль касць 
вы лу ча ных 
кан ды да таў

Коль касць 
за рэ гiст ра ва ных 

кан ды да таў

Коль кiм асо бам 
ад моў ле на 

ў рэ гiст ра цыi (%)
Бе ла рус кая пар тыя «Зя лё ныя» 5 5 0 (0%)
Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет» 46 38 8 (17%)
Бе ла рус кая па тры я тыч ная пар тыя 18 16 2 (11%)
Бе ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя 
(Гра ма да) 29 27 2 (7%)

Ка му нiс тыч ная пар тыя Бе ла ру сi 52 44 8 (15%)
Лi бе раль на-дэ ма кра тыч ная Пар тыя (ЛДП) 90 77 13 (14%)
Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя (АГП) 67 57 10 (15%)
Пар тыя БНФ 60 49 11 (18%)
Рэс пуб лi кан ская пар тыя пра цы i спра вяд лi вас цi 
(РППС) 20 18 2 (10%)

99% з тых, ка му бы ло ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi кан ды да там, вы лу ча лi ся ад ным суб' ек там. 
Боль шасць не за рэ гiст ра ва ных прэ тэн дэн таў вы лу ча лi ся ад па лi тыч ных пар тый (51%).

Най больш ад мо ваў ад зна ча на ся род тых, хто вы лу чаў ся гра ма дзя на мi шля хам збо ру под пi саў 
(37%). Ся род прэ тэн дэн таў, якiя вы лу ча лi ся толь кi ад па лi тыч ных пар тый, яна скла дае 16% (з 
354 за рэ гiст ра ва на 298). З iх 45% атры маў шых ад мо ву — гэ та сяб ры апа зi цый ных пар тый (АГП, 
Гра ма да, БНФ, «Спра вяд лi вы свет»). Усе кан ды да ты, якiя вы лу ча лi ся ад па лi тыч ных пар тый i 
ад на ча со ва ад iн шых суб' ек таў (гра ма дзян, або гра ма дзян i пра цоў ных ка лек ты ваў) бы лi за рэ-
гiст ра ва ны (33 ча ла ве кi). Так са ма за рэ гiст ра ва на 99% (89 з 90) кан ды да таў, якiя вы лу ча лi ся гра-
ма дзя на мi шля хам збо ру под пi саў i пра цоў ны мi ка лек ты ва мi ад на ча со ва. Вар та ад зна чыць, што 
час цей за ўсё та кiм спо са бам вы лу ча юц ца кан ды да ты, якiх пад трым лi вае ўла да.

Кан ды да та мi вы лу ча лi ся 28 дзе ю чых дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў, а так са ма 43 дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў. Усе яны бы лi за рэ гiст ра ва ны. До ля жан чын ся род за рэ гiст ра ва ных 
кан ды да таў скла дае 25%.

Вынікі рэгістрацыі кандыдатаў

Са май рас паў сю джа най (як вы шэй ука за ва ла ся — 37%), але не адзi най, пры чы най ад мо ваў у 
рэ гiст ра цыi з'яў ля лi ся не са праўд ныя под пi сы.

Алесь Лаг вi нец не быў за рэ гiст ра ва ны па пры чы не вы не се ных пад час эта пу збо ру под пi саў 
двух па пя рэ джан няў (пер шае — за «не вы ка нан не аб ме жа ван няў пры збо ры под пi саў вы бар-
шчы каў, што бы ло вы ка за на ў раз да чы дру ка ва ных ма тэ ры я лаў вы бар шчы кам пры збо ры под пi-
саў, а так са ма ўзна га ро джан нi вы бар шчы каў за ўня сен не под пi су ў пад пiс ныя лiс ты»; дру гое — 
вус на за кан цэрт Ля во на Воль ска га, якi ад быў ся 27 лi пе ня ў мiк ра ра ё не «Су ха ра ва»).
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Па Го мель скай-Цэнт раль най акру зе №33 бы ло ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi з-за не дак лад ных да-
дзе ных па пры быт ках Але гу Гар бен ку, га лоў на му iн жы не ру ад на го з ра сiй скiх прад пры ем стваў, 
бес пар тый на му. Прэ тэн дэнт у кан ды да ты ад зна чыў, што не мае пры быт каў i жы ве на срод кi сва ёй 
гра ма дзян скай жон кi. Пад атко вая ж удак лад нi ла, што да дзе ны гра ма дзя нiн вый гра ваў у ка зi но, i 
адзiн з буй ных вый гры шаў скла даў 11 мiль ё наў руб лёў (да дэ на мi на цыi). Та му акру го вая ка мi сiя 
ад мо вi ла яму ў рэ гiст ра цыi. Так са ма не дак лад нас цi ў дэк ла ра цыi аб пры быт ках i ма ё мас цi ста лi 
пры чы най ад мо вы ў рэ гiст ра цыi вы лу чэн кi ад Пар тыi БНФ Ка ця ры ны Шуст па Слуц кай вы бар чай 
акру зе №67. Ва ле ры Ма ту се вiч, якi вы лу чаў ся ад Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» 
па Жо дзiн скай вы бар чай акру зе №64, не быў за рэ гiст ра ва ны з-за па мыл кi ў па да дзе най дэк ла ра цыi 
аб да хо дах, у якой не бы лi за дэк ла ра ва ныя 150 прос тых ак цый ААТ «Аў та ма гiст раль» (Ма ту се вiч 
пра цуе кi роў цам у Мiн ску). На гэ тым жа па се джан нi акру го вай ка мi сi яй не быў за рэ гiст ра ва ны 
прад пры маль нiк Алег На вiц кi па пры чы не вы яў ле ных фак таў уз на га родж ван ня ў па ме ры 5 тыс. 
руб лёў не каль кiх вы бар шчы каў за па стаў ле ныя под пi сы ў яго пад трым ку. Цi ка ва, што на па се джан-
не бы лi вы клi ка ны i за слу ха ны асо бы, якiя па цвер дзi лi, што аса бiс та атрым лi ва лi гро шы.

Не змог да бiц ца ад ме ны рэ гiст ра цыi спа чат ку iнi цы я тыў най гру пы Тац ця ны Ма рач ка вай, а за-
тым i рэ гiст ра цыi яе ў якас цi кан ды да та па Кры чаў скай вы бар чай акру зе №83 член Ка му нiс тыч най 
пар тыi Бе ла ру сi Ула дзi мiр Уша коў. Ён сцвяр джаў, што Тац ця на Ма рач ка ва, якая бы ла вы лу ча на 
шля хам збо ру под пi саў вы бар шчы каў i ад КПБ, бы ла «зад нiм чыс лом» пры ня тая ў чле ны пар тыi 
на па за чар го вым схо дзе ра ён най ар га нi за цыi, пра якi не па ве да мi лi яму i цэ ла му шэ ра гу iн шых 
чле наў ра ён най ар га нi за цыi КПБ. Па яго сло вах, на схо дзе на огул не бы ло не аб ход на га кво ру му 
для пры няц ця ра шэн ня аб пры ёме Тац ця ны Ма рач ка вай у пар тыю. На мо мант рэ гiст ра цыi iнi цы-
я тыў най гру пы Тац ця на Ма рач ка ва не з'яў ля ла ся чле нам КПБ, хоць ука за ла ў да ку мен тах пар тый-
насць. Па мер ка ван нi У.Уша ко ва, толь кi гэ та га фак та пад ма ну да стат ко ва для ад хi лен ня «ка му нiст-
кi» Ма рач ка вай ад удзе лу ў пар ла менц кiх вы ба рах. Гэ тая па зi цыя не бы ла пад тры ма на нi АВК, нi 
ЦВК. У ад ка зе за под пi сам стар шы нi Цэнт раль най ка мi сii Лi дзii Яр мо шы най Ула дзi мi ру Уша ко ву 
па ве да мi лi, што ў яго зва ро це ад сут нi ча юць да дзе ныя для пе ра гля ду ра шэн ня аб ад ме не рэ гiст ра-
цыi Тац ця ны Ма рач ка вай кан ды да там у дэ пу та ты па Кры чаў скай вы бар чай акру зе. Ука зан не не ад-
па вя да ю чых са праўд нас цi да дзе ных бiя гра фiч на га ха рак та ру кан ды да там у дэ пу та ты не з'яў ля ец ца 
пад ста вай для ад ме ны ра шэн ня аб рэ гiст ра цыi, ад зна ча ла ся ў ад ка зе.

Па раў на нне вы нi каў рэ гiст ра цыi кан ды да таў вы бар чай кам па нii 2016 го да 
з вы нi ка мi ра ней шых вы ба раў

Год 
вы ба раў

Вы лу ча на 
кан ды да таў

Ад клi ка на 
за яў Ад моў ле на За рэ гiст ра ва на % 

ад мо ваў
2008 365 5 84 276 23%
2012 494 9 122 363 24,7%
2016 630 16 93 521 14,8%

Та кiм чы нам, вы бар чая кам па нiя ад зна ча на боль шай коль кас цю вы лу чэн няў у кан ды да ты ў дэ-
пу та ты ў па раў на ннi з мi ну лы мi кам па нi я мi i мен шым узроў нем ад мо ваў у рэ гiст ра цыi кан ды да таў. 
На да дзе ным эта пе, па мер ка ван нi «Пра ва аба рон цаў за сва бод ныя вы ба ры», не ад зна ча ла ся вi-
да воч на дыс кры мi на цый на га стаў лен ня ў ад но сi нах да апа зi цый ных кан ды да таў.

Ра зам з тым, пад час вы бар чай кам па нii ўла ды не змаг лi цал кам ус тры мац ца ад рэ прэ сiў ных 
мер у да чы нен нi да прад стаў нi коў апа зi цыi, якiя вы ка за лi на мер удзель нi чаць у вы ба рах у якас-
цi кан ды да таў. Так, пас ля та го, як ак ты вiст ка Ру ху «За Сва бо ду» i сяб ра Пар тыi БНФ Воль га 
Да мас кi на, за гад чы ца Му зея тра ды цый на га руч но га ткац тва Па азер?я ў По лац ку, пуб лiч на аб-
вяс цi ла пра свой на мер ба ла та вац ца ў Па ла ту пра стаў нi коў, яе па пя рэ дзi лi пра не пра цяг нен не 
пра цоў на га кант рак та. Пры гэ тым ра ней кант рак ты з ёй пе ра за клю ча лi ся аў та ма тыч на — скон-
чыў ся адзiн, i яна пад пiс ва ла на ступ ны. У фi лi яле На цы я наль на га По лац ка га гiс то ры ка-куль тур-
на га му зея-за па вед нi ка — Му зеi тра ды цый на га руч но га ткац тва Па азер'я — Воль га Да мас кi на 
пра ца ва ла 16 га доў, з iх апош нiя 4 га ды — за гад чы цай. У 2016 го дзе атры ма ла дру гую аду ка-
цыю — пас ля гiс та рыч на га фа куль тэ та — вы шэй шую аду ка цыю па ква лi фi ка цыi «Му зея знаў-
ца», пры чым ме на вi та по лац кi му зей-за па вед нiк аплоч ваў на ву чан не. Зваль ня ю чы В.Да мас кi ну, 
му зей ны комп лекс на ват не знай шоў ёй за ме ну, што свед чыць пра тое, што зваль нен не не рых та-
ва ла ся, а бы ло вы нi кам па лi тыч ных пры чын, звя за ных з вы ба ра мi.
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5. Iнi цы я ты вы па ўдас ка на лен нi вы бар ча га за ка на даў ства
На зi раль нi кi кам па нii з роз ных га ра доў Бе ла ру сi звяр ну лi ўва гу, што пад час збо ру под пi саў 

за вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты iнi цы я тыў ныя гру пы на пi ке тах ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 
ма тэ ры я лы, на прык лад, ба не ры з парт рэ та мi сва iх вы лу чэн цаў, вы раб якiх, вi да воч на, па тра буе 
пэў ных ма тэ ры яль ных вы дат каў. Гэ та па ста вi ла пы тан не пра па ру шэн не роў на сцi па мiж прэ тэн-
дэн та мi ў кан ды да ты.

Экс перт кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» Ва лян цiн Стэ фа но вiч у лiс та-
ван нi са стар шы нёй ЦВК Лi дзi яй Яр мо шы най ста вiў пы тан нi ад нос на фi нан са вых маг чы мас цяў 
прэ тэн дэн таў у кан ды да ты. У вы нi ку вы явi ла ся не аб ход насць урэ гу ля ван ня пы тан ня за ка на даў-
чым ор га нам.

Пы тан не вы дат каў па пра вя дзен нi вы ба раў рэ гу люе ар ты кул 48 ВК. Част ка 10 на зва на га ар-
ты ку ла за ба ра няе вы лу чэн цам у кан ды да ты ў дэ пу та ты вы ка рыс тоў ваць гра шо выя срод кi цi iн-
шую ма тэ ры яль ную да па мо гу толь кi ў вы пад ках, пе ра лi ча ных у част цы 9 гэ та га ж ар ты ку ла — то 
бок, за меж най ма тэ ры яль най i iн шай да па мо гi. Нi я кiх iн шых аб ме жа ван няў для вы лу чэн цаў у 
вы ка ры стан нi ма тэ ры яль най i iн шай да па мо гi ад па лi тыч ных пар тый, гра мад скiх аб' яд нан няў, 
гра ма дзян цi аса бiс тых срод каў на эта пе збо ру под пi саў ВК не ўтрым лi вае. Але пры гэ тым усе 
аб' яд нан нi i гра ма дзя не Бе ла ру сi мо гуць уно сiць свае гра шо выя срод кi толь кi ў ства ра е мы ЦВК 
па за бюд жэт ны фонд, па коль кi, у ад роз нен не ад прэ зi дэнц кiх вы ба раў, асо бы, якiя прэ тэн ду юць 
на дэ пу тац кi ман дат, ма юць пра ва за сноў ваць спе цы яль ны вы бар чы фонд толь кi з мо ман ту рэ-
гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты, то бок, на ра ней шым эта пе яны не мо гуць апло ча ваць вы дат-
кi, звя за ныя са збо рам под пi саў за сваё вы лу чэн не.

Па коль кi ў Вы бар чым ко дэк се ня ма дак лад на сфар му ля ва на га па рад ку вы ка ры стан ня ма тэ ры-
яль ных срод каў асо ба мi, якiя вы лу ча юц ца ў кан ды да ты, Ва лян цiн Стэ фа но вiч звяр нуў ся ў ЦВК з 
прось бай па тлу ма чыць па ла жэн нi Вы бар ча га ко дэк са пра па ра дак вы ка ры стан ня ма тэ ры яль ных 
срод каў для вы ра бу iн фар ма цый ных ма тэ ры я лаў на эта пе збо ру под пi саў iнi цы я тыў ны мi гру па мi, 
а так са ма пра маг чы масць да лей ша га вы ка ры стан ня гэ тых ма тэ ры я лаў пры пра вя дзен нi агi та цыi 
кан ды да та мi ў дэ пу та ты. У ад ка зе на зва рот пра ва аба рон цы стар шы ня ЦВК Лi дзiя Яр мо шы на па га-
дзi ла ся з тым, што вы шэй на зва ныя пы тан нi не цал кам урэ гу ля ва ныя нар ма тыў на, i ад зна чы ла, што 
Цэнт раль ная ка мi сiя не мае паў на моц тваў рэг ла мен та ваць сва i мi па ста но ва мi пы тан нi да мо ман ту 
iх вы ра шэн ня на за ка на даў чым уз роў нi. «У сваю чар гу па шы рэн не за ка на даў ча га рэ гу ля ван ня ў 
гэ тай сфе ры па тра буе ана лi зу рэ аль ных за трат на вы раб iн фар ма цый ных ма тэ ры я лаў, стэн даў, ба-
не раў, а так са ма сту пе нi ўплы ву гэ та га аб ста ля ван ня на во ле вы яў лен не вы бар шчы каў. Улiч ва ю чы, 
што та кое аб ста ля ван не пра да стаў ля ец ца iнi цы я тыў ным гру пам, як пра вi ла, гра мад скi мi аб' яд нан-
ня мi i на бяз вы плат най асно ве, Цэнт раль ная ка мi сiя не мае якiх-не будзь звес так, што да зво лi лi б ёй 
зра бiць аб грун та ва нае за клю чэн не», — па ве дам ляе стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма.

У цэ лым яна пад крэс лi ла, што «Цэнт раль ная ка мi сiя па пы тан нi збо ру под пi саў на пi ке тах 
пры трым лi ва ец ца па зi цыi спра шчэн ня гэ тай пра цэ ду ры i ска са ван ня штуч ных бар' е раў пры вы-
лу чэн нi кан ды да таў шля хам збо ру под пi саў вы бар шчы каў». (Да ку мент 2)

Ад зна ча ю чы за да во ле насць скi ра ва нас цю ЦВК на спра шчэн не пра цэ ду ры збо ру под пi саў на 
пi ке тах, па ве лi чэн не коль кас цi мес цаў для пi ке та ван ня i iн шыя па доб ныя ме ры, Ва лян цiн Стэ фа-
но вiч вы ка заў здзiў лен не тым, што Лi дзiя Яр мо шы на ў сва iм ад ка зе пад крэс лi вае, што аб ста ля-
ван не для пi ке таў пе рад аец ца гра мад скi мi аб' яд нан ня мi на бяз вы плат най асно ве.

«Гра мад скае аб' яд нан не гра мад ска му аб' яд нан ню ня роў ня. Ад ныя з iх фi нан су юц ца з дзярж-
бюд жэ ту, iн шыя — за кошт сяб роў скiх унёс каў. Праз гэ та маг чы мыя роз ныя ўмо вы для тых, хто 
вы лу ча ец ца ў кан ды да ты. I мы ра ды, што ЦВК за раз лi бе раль ная ў сва iх па ды хо дах i не на стой-
вае на ўрэ гу ля ва нас цi збо ру под пi саў вы бар шчы каў у пi ке тах, але мы па мя та ем та кiя па ды хо ды 
ЦВК, ка лi прэ тэн дэн ту ў кан ды да ты вы но сi ла ся па пя рэ джан не толь кi за ла мi на ван не iн фар ма-
цый на га пла ка та, зроб ле ную для та го, каб убе раг чы пла кат ад даж джу. Вар та пад крэс лiць, што ў 
гэ тай част цы ў за ко не нi чо га не па мя ня ла ся».

З улi кам усiх ад зна ча ных фак таў, пра ва аба рон ца на стой вае на не аб ход нас цi ўрэ гу ля ван ня 
ўзня та га iм пы тан ня за ка на даў чым ор га нам:

«Дзе ля за бес пя чэн ня роў на сцi ўсiх асоб, якiя вы лу ча юц ца ў якас цi кан ды да таў, вар та бы ло б 
па шы рыць пра вi лы, уве дзе ныя для прэ зi дэнц кiх вы ба раў, i на пар ла менц кiя кам па нii. Трэ ба, каб 
i прэ тэн дэн ты ў кан ды да ты ў дэ пу та ты атры ма лi пра ва за сноў ваць спе цы яль ны вы бар чы фонд з 
мо ман ту рэ гiст ра цыi сва iх iнi цы я тыў ных гру паў, i каб iн фар ма цыя пра гэ тыя фон ды бы ла праз-
рыс тая — каб бы ло бач на, хто пе ра лi чаў гро шы ў гэ тыя фон ды i коль кi».
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ПЕ РАД ВЫ БАР ЧАЯ АГI ТА ЦЫЯ
Агi та цый ная кам па нiя ад бы ла ся ў вы зна ча ны Ка лян дар ным пла нам тэр мiн: з дня рэ гiст ра цыi 

кан ды да таў у дэ пу та ты па 10 ве рас ня 2016 г. уключ на.
Цi ка ва, што пад час да дзе на га пе ры я ду з 525 за рэ гiст ра ва ных кан ды да таў 40 сыш лi з вы бар-

чай гон кi, ня рэд ка без тлу ма чэн ня пры чын та ко га ра шэн ня. Ад нос на ад на го з кан ды да таў ра-
шэн не аб рэ гiст ра цыi бы ло ад ме не на.

1. Пра ва вая ба за
Па ра дак вя дзен ня агi та цыi за кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў рэ гу лю ец ца ВК 

i па ста но ва мi ЦВК.
Згод на з арт. 45 Вы бар ча га ко дэк са, гра ма дзя нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь, па лi тыч ным пар ты-

ям, iн шым гра мад скiм аб' яд нан ням, пра цоў ным ка лек ты вам, да ве ра ным асо бам кан ды да таў у 
деэпу та ты, iнi цы я тыў ным гру пам, якiя пра вод зяць агi та цыю за абран не кан ды да таў у дэ пу та ты, 
пра да стаў ля ец ца пра ва сва бод на га i ўсе ба ко ва га аб мер ка ван ня пе рад вы бар чых пра грам кан ды-
да таў у дэ пу та ты, iх па лi тыч ных, дзе ла вых i аса бiс тых якас цяў, пра вя дзен ня агi та цыi за цi су-
праць кан ды да та на схо дах, мi тын гах, у срод ках ма са вай iн фар ма цыi, а так са ма пад час су стрэч з 
вы бар шчы ка мi.

За ба ра ня ец ца агi та цыя, пры пра вя дзен нi якой iдзе пра па ган да вай ны, гу чаць за клi кi да гвал-
тоў най зме ны кан сты ту цый на га ла ду i iн шае. Так са ма за ба ро не на агi та цыя, якая ўклю чае за клi кi 
да зры ву, або ад ме ны, або пе ра но су тэр мi ну вы ба раў, пры зна ча ных у ад па вед нас цi з за ка на даў-
чы мi ак та мi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Мяс цо выя вы кан ка мы вы зна ча юць па мяш кан нi для пра вя дзен ня су стрэч кан ды да таў у дэ-
пу та ты з вы бар шчы ка мi, а так са ма для пе рад вы бар чых схо даў, якiя ар га нi зу юц ца вы бар ца мi. У 
та кiм жа па рад ку вы зна ча юц ца мес цы для раз мя шчэн ня дру ка ва ных агi та цый ных ма тэ ры я лаў.

За явы аб пра да стаў лен нi па мяш кан няў па да юц ца кан ды да та мi, да ве ра ны мi асо ба мi кан ды-
да таў i вы бар ца мi ў ад па вед ныя ВК не паз ней, чым за два днi да за пла на ва най да ты пра вя дзен ня 
ме ра пры ем ства. Па мяш кан нi для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар ца мi, пе рад вы бар чых схо даў пра-
да стаў ля юц ца бяс плат на ў па рад ку чар го вас цi па ступ лен ня за яў. Кан ды да ты ў дэ пу та ты ма юць 
пра ва за кошт срод каў вы бар ча га фон ду аран да ваць бу дын кi i па мяш кан нi для пра вя дзен ня су-
стрэч з вы бар шчы ка мi, якiя пра да стаў ля юц ца кан ды да там на роў ных умо вах.

Для ар га нi за цыi ма са вых ме ра пры ем стваў кан ды да ты ў дэ пу та ты i да ве ра ныя асо бы кан ды-
да таў на кi роў ва юць апа вя шчэн не ў мяс цо вы вы ка наў чы i рас па рад чы ор ган не паз ней, чым за два 
днi да за пла на ва най да ты пра вя дзен ня ме ра пры ем ства.

Згод на з арт. 46 ВК, кан ды да ты ў дэ пу та ты з ча су iх рэ гiст ра цыi на роў ных пра вах ка рыс-
та юц ца дзяр жаў ны мi СМI, якiя, у сваю чар гу, аба вя за ны за бяс печ ваць роў ныя маг чы мас цi для 
пе рад вы бар чых вы сту паў кан ды да таў, апуб лi ка ван ня пра грам кан ды да таў i агi та цыi.

У ад па вед нас цi Па ста но вай ЦВК ад 28 чэр ве ня 2016 г. № 32 кан ды дат у дэ пу та ты мае пра ва 
апуб лi ка ваць сваю пе рад вы бар чую пра гра му ў ад ной з рэс пуб лi кан скiх га зет («Звяз да», «На-
род ная га зе та», «Рэс пуб лi ка»), цi ў ад па вед най аб лас ной га зе це, цi ў дзяр жаў ных ра ён ных (га-
рад скiх) га зе тах. Аб' ём пе рад вы бар чай пра гра мы не мо жа пе ра вы шаць дзвюх ма шы на пiс ных 
ста ро нак (не больш за 4000 зна каў з пра бе ла мi пры кам п'ю тар ным на бо ры).

Кан ды дат у дэ пу та ты мае пра ва так са ма на адзiн вы ступ па тэ ле ба чан нi i адзiн вы ступ па ра-
дыё пра цяг лас цю не больш за пяць хвi лiн кож ны. Пры жа дан нi не менш чым двух кан ды да таў у 
дэ пу та ты пра вод зяц ца тэ ле дэ ба ты, у якiх кож ны кан ды дат мае пра ва на 5 хвi лiн эфiр на га ча су. 
Вы сту пы па тэ ле ба чан нi i тэ ле дэ ба ты iдуць у за пi сах.

Кан ды да ты ў дэ пу та ты ма юць пра ва вы ка рыс то ў ваць срод кi свай го вы бар ча га фон ду для агi-
та цыi ў СМI на пад ста ве да мо вы з рэ дак цы яй цi з ула даль нi кам Iн тэр нэт-рэ сур су. Пры гэ тым 
апош нiя ма юць пра ва вы зна чаць умо вы пра да стаў лен ня эфiр на га ча су i мес ца для пуб лi ка цыi, а 
так са ма кош ты да дзе ных па слуг, якiя па вiн ны быць адзi ны мi для ўсiх кан ды да таў.

Вы бар чая кам па нiя пра хо дзi ла па пра вi лах ВК у рэ дак цыi ад 25.11.2013, якi мi уста ноў ле на, 
што ўсе вы дат кi на вы раб дру ка ва най агi та цый най пра дук цыi аплоч ва юц ца вы ключ на са срод каў 
вы бар чых фон даў, ство ра ных кан ды да та мi ў дэ пу та ты. Са срод каў дзяр жаў на га бюд жэ ту ЦВК 
вы раб ляе i рас паў сюдж вае толь кi агуль ныя iн фар ма цый ныя ма тэ ры я лы пра ўсiх кан ды да таў у 
дэ пу та ты.
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Мак сi маль ны па мер вы дат каў са срод каў вы бар ча га фон ду кан ды да та не мо жа пе ра вы шаць 
1000 ба за вых ве лi чынь. Фонд мо жа скла дац ца з унёс каў са мо га кан ды да та, а так са ма ўнёс каў фi-
зiч ных (да 5 БВ ад кож най) i юры дыч ных асоб (да 10 БВ).

Для на зi раль нi каў i жур на лiс таў не пра ду гле джа на маг чы мас цi пра вер кi кры нiц ах вя ра ван-
няў i вы дат ка ван ня срод каў. За кон насць фар мi ра ван ня i вы дат ка ван ня вы бар ча га фон ду ацэнь ва-
юць толь кi фi нан са вая ор га ны i ЦВК.

2. Умо вы пра вя дзен ня агi та цыi
Дзе ля збо ру срод каў, звя за ных з ажыц цяў лен нем агi та цый най дзей нас цi, свае вы бар чыя фон-

ды ства ры лi толь кi 322 ка ды да ты, што скла ла 67% ад агуль най коль кас цi кан ды да таў, якiя пра-
цяг ну лi свой удзел у вы бар чай кам па нii пас ля рэ гiст ра цыi (484).

Апош нiя 5 дзён агi та цыi (6-10 ве рас ня 2016 г.) су па да лi з дня мi да тэр мi но ва га га ла са ван ня, 
што з'яў ля ец ца вi да воч най хi бай дзе ю ча га вы бар ча га за ка на даў ства.

Кан ды да ты, якiя бы лi за рэ гiст ра ва ны пас ля аб скардж ван ня ад моў у рэ гiст ра цыi, у па раў на-
ннi з iн шы мi кан ды да та мi ме лi менш ча су для вя дзен ня агi та цый най кам па нii.

2.1. Агi та цыя ў вы гля дзе ма са вых ме ра пры ем стваў
Да 1 жнiў ня мяс цо выя вы ка наў чыя i рас па рад чыя ор га ны па ўзгад нен нi з ад па вед ны мi АВК 

па вiн ны бы лi вы зна чыц ца з мес ца мi для пра вя дзен ня ў па ве дам ляль ным па рад ку ма са вых ме ра-
пры ем стваў (схо даў па-за па мяш кан ня мi, мi тын гаў, пi ке та ван ня), якiя ар га нi зу юц ца кан ды да та-
мi ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў, iх да ве ра ны мi асо ба мi.

У па раў на ннi з па пя рэд нi мi вы ба ра мi, пад час вы бар чай кам па нii 2016 го да бы ло вы зна ча на 
знач на больш мес цаў для агi та цыi. За мест вы зна чэн ня асоб ных з iх, рай вы кан ка мы да зво лi лi пра-
во дзiць агi та цыю прак тыч на паў сюль. Вы клю чэн нi скла лi чы гу нач ныя стан цыi, аў та стан цыi, не-
ка то рыя пло шчы, мес цы на пэў най ад лег лас цi (20—100 м) ад вы кан ка маў, су доў, iн шых ор га наў 
ула ды i iн шае. У Слуц ку i Са лi гор ску не га тыў ным мо ман там за ста ла ся за ба ро на ма са вых ме ра-
пры ем стваў на га лоў ных га рад скiх пло шчах. Фар маль на пад та кiя вы клю чэн нi тра пi лi не ка то рыя 
най больш зруч ныя пля цоў кi (на прык лад, на су праць вы кан ка маў), але кан ды да ты, у тым лi ку 
апа зi цый ныя, без пе ра шко даў пра во дзi лi там пi ке ты.

На прык лад, ка лi ў Баб руй ску ў 2012 го дзе для агi та цый ных ме рап рем стваў у вы гля дзе схо даў 
па-за па мяш кан ня мi бы ло вы зна ча на ўся го па ру ад кры тых пля цо вак на за двор ках, то за раз пад пi-
ке та ван нi мож на са ма стой на бы ло абраць больш шмат люд ныя мес цы, але ад штур хоў вац ца трэ ба 
бы ло ад спi су за ба ро не ных мес цаў — тых, што трап ля лi пад за ба ро ну i пад час збо ру под пi саў.

Ра шэн не Го мель ска га гар вы кан ка ма iс тот на па вя лi чы ла коль касць мес цаў для су стрэч з вы-
бар шчы ка мi па-за ме жа мi па мяш кан няў. Пад час вы бар чых кам па нiй 2012 i 2015 гг. та кiх мес цаў 
бы ло толь кi два. Пад час кам па нii-2016 для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы ка мi мож на бы ло 
абi раць лю быя мес цы за не ка то ры мi вы клю чэн ня мi.

Ад нак не ка то рыя мяс цо выя ад мi нiст ра цыi, на прык лад у га ра дах Глы бо кае, Смар гонь, Ор ша, 
Хо цiмск, Чэ ры каў i iн шых, пра цяг ну лi не га тыў ную прак ты ку мi ну лых вы бар чых кам па нiй.

У га ра дах з ра ён ным дзя лен нем ча сам на зi ра лi ся роз ныя па ды хо ды пры вы зна чэн нi мес цаў 
для агi та цыi. Так, на прык лад, ад мi нiст ра цыя Ле нiн ска га ра ё на Ма гi лё ва ў ад роз нен не ад ра шэн-
ня ад мi нiст ра цыi Каст рыч нiц ка га ра ё на не да пус ка ла пра вя дзен ня ма са вых пе рад вы бар чых ме-
ра пры ем стваў на тэ ры то рыi ўста ноў аду ка цыi i ахо вы зда роўя. Але да дзе ныя ра зы хо джан нi паз-
ней бы лi нi ве лi я ва ны: ра шэн не ад мi нiст ра цыi Каст рыч нiц ка га ра ё на бы ло да поў не на пунк там аб 
за ба ро не та кiх ме ра пры ем стваў на тэ ры то рыi ўста ноў аду ка цыi i ахо вы зда роўя.

Па вод ле да дзе ных ЦВК па ста не на 08.09.2016, за пе ры яд агi та цый най кам па нii кан ды да та мi 
ў дэ пу та ты i iх да ве ра ны мi асо ба мi бы ло па да дзе на 988 апа вя шчэн няў пра пра вя дзен не 180 830 
ма са вых агi та цый ных ме ра пры ем стваў па спро шча най пра цэ ду ры. З iх у Мiн ску па да лi 488 апа-
вя шчэн няў (ка ля 50%) пра 173 717 ма са выя ме ра прые мст вы (96%). (Да да так 9)

Асаб лi вас цю вы бар чай кам па нii ста ла ак тыў нае вы ка ры стан не праў лад ны мi кан ды да та мi 
маг чы мас цяў пра во дзiць агi та цыю ў фор ме ма са вых ме ра пры ем стваў па-за па мяш кан ня мi, ча го 
не на зi ра ла ся пад час па пя рэд нiх вы ба раў.

Агi та цыя ў вы гля дзе ма са вых ме рап рем стваў пра хо дзi ла ў асноў ным спа кой на, ад нак ак тыў-
ныя апа зi цый ныя кан ды да ты су ты ка лi ся i з пе ра шко дамі з бо ку прад стаў нi коў мяс цо вай вы ка-
наў чай ула ды.
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Так, 26 жнiў ня ў в. Мiж эры чы Зэ львен ска га р-на ка ля мяс цо вай кра мы сяб ры iнi цы я тыў най 
гру пы кан ды да та ў дэ пу та ты Iва на Шэ гi пра во дзi лi агi та цый ны пi кет. Праз не ка то ры час да iх 
пад' еха ла стар шы ня Ту лаў ска га сель са ве та Тац ця на Ума ра ва. Пi ке тоў шчы кi па ка за лi ёй свае да-
ку мен ты i па ве да мi лi, што пра вод зяць ме ра пры ем ства за кон на. Спа да ры ня Ума ра ва вы ка за ла не-
за да валь нен не пi ке тоў шчы камі i за пi са ла да дзе ныя iх паш пар тоў, пас ля ча го пi кет пра цяг нуў ся.

Кан ды да ту ад АГП па Ба ра на вiц кай-За ход няй ВА №5 Мi ка лаю Чар на ву су гар вы кан кам за-
ба ра нiў ла дзiць пi ке ты ў тых мес цах, дзе ён пра сiў, з-за iн та рэ саў яго кан ку рэн та — дэ пу та та 
Па ла ты прад стаў нi коў Воль гi Па лi ты ка. Яна за явi ла, што не хо ча, каб по бач з яе пi ке та мi ста я лi 
кан ды да ты ад апа зi цыi, i ўла ды пай шлi ёй на су страч.

Кан ды дат ад АГП па Вi цеб скай-Каст рыч нiц кай акру зе №20 Iры на Яс ке вiч у ад каз на сваё па жа-
дан не зла дзiць iн фар ма цый ныя пi ке ты па чу ла ў ад дзе ле iдэа ло гii Каст рыч нiц кай ра ён най ад мi нiст-
ра цыi, што да 10 ве рас ня ўсе пля цоў кi ўжо рас пi са ныя i за ня тыя яе кан ку рэн та мi: дзе ю чым дэ пу та-
там Аляк санд рам Ца цо хам, сяб рам КПБ Ула дзi мi рам Якаў ле вым i прад стаў нi ком ЛДП Дзмiт ры ем 
Еза фа та вым. Ад нак да маў ляц ца кан ды дат цы не бы ло з кiм: пi ке таў у вы зна ча ных мес цах нi хто не 
пра во дзiў. А 9 ве рас ня iмк нен не вi цеб скай кан ды дат кi зла дзiць агi та цый ны пi кет у за моў ле ны за-
га дзя час скон чы ла ся не прад ка заль на. На агi та цый най пля цоў цы яна ўба чы ла ўдзель нi каў iм прэ-
зы, ар га нi за ва най блi жэй шай шко лай. Праў да, «дзi ця чае свя та» бы ло аформ ле на пе рад вы бар чы мi 
за клi ка мi i на яў нас цю ка ман ды праў лад на га кан ку рэн та Аляк санд ра Ца цо хi. Спа да ры ня Яс ке вiч 
па тлу ма чы ла ар га нi за та рам, што мае пра ва на га дзiн ны пi кет, але не хо ча пса ваць свя та нi дзе цям, 
нi iх баць кам, якiя са бра лi ся на агiтп ля цоў цы. Яна вы ве сi ла свае пла ка ты i сцяг АГП. Прад стаў нi-
ца iдэа ла гiч на га ад дзе ла спра ба ва ла за пя рэ чыць: маў ляў, сцяг i ўлёт кi псу юць афарм лен не сцэ ны, 
за га да ла iх зняць. Пас ля та го, як Iры на Яс ке вiч ад мо вi ла ся, чы ноў нi ца не вы ра шы ла ся са ма зра бiць 
гэ та, агi та цый ная пра дук цыя зна хо дзi ла ся на сва iм мес цы да кан ца iм прэ зы.

На зi раль нi кi фiк са ва лi фак ты вы ка ры стан ня праў лад ны мi кан ды да та мi ад мi нiст ра цый на га 
рэ сур су i служ бо ва га ста но вi шча пры ар га нi за цыi агi та цый ных ма са вых ме ра пры ем стваў. Так, 
па рас па ра джэн нi да ве ра най асо бы кан ды да та ў дэ пу та ты па Са лi гор скай га рад ской вы бар чай 
акру зе №68 Анд рэя Ры ба ка — ды рэк та ра дзяр жаў на га швач на га прад пры ем ства «Ку па лiн ка» 
Тац ця ны Яро ты асоб ныя ра бот нi кi фаб ры кi ў пра цоў ны час i з вы ка ры стан нем дзяр жаў най улас-
нас цi ар га нi зоў ва лi пi ке ты ка ля га рад ско га рын ка «Каст рыч нiц кi».

Кан ды дат у дэ пу та ты па Вi цеб скай-Чка лаў скай акру зе №18, за гад чык ка фед ры ме ду нi вер-
сi тэ та Сяр гей За нько для ар га нi за цыi пi ке таў, якiя ад бы ва лi ся ў пра цоў ны час, вы ка рыс тоў ваў 
служ бо вы мiк ра аў то бус.

Вы ка ры стан не кан ды да там у дэ пу та ты па Ма гi лёў скай-Пра мыс ло вай акру зе №87 Пят ром 
Са лаў ё вым (пра цуе га лоў ным iн жы не рам — пер шым на мес нi кам ге не раль на га ды рэк та ра ААТ 
«Ма гi лёў хiм ва лак но») пе ра ваг служ бо ва га ста но вi шча за клю ча ла ся так са ма ў тым, што прад-
стаў нi кi яго на га пе рад вы бар ча га шта бу на пi ке ты да стаў ля лi ся i да стаў ля лi не аб ход ные аб ста ля-
ван не на служ бо вым мiк ра аў то бу се, за ру лём яко га зна хо дзiў ся штат ны кi роў ца. Увесь час, па куль 
пра хо дзi лi пi ке ты, служ бо вая ма шы на ста я ла по бач на ста ян цы, там жа зна хо дзiў ся i кi роў ца.

На зi раль нi кi па ве дам ля лi пра па ру шэн нi з бо ку праў лад ных кан ды да таў, якiя пра во дзi лi агi-
та цый ныя ме ра пры ем ствы з вы ка ры стан нем срод каў па-за вы бар чым бюд жэ там. 11 жнiў ня быў 
за цвер джа ны прад стаў нiк кан ды да та ў дэ пу та ты па Ма зыр скай ВА № 42 Мi ка лая Ра со хi па фi-
нан са вых пы тан нях. 15 жнiў ня 2016 го да Ма зыр ская ра ён ная ар га нi за цыя праф са юзаў зла дзi ла 
пi кет, на якiм рас паў сюдж ва лi ся дру ка ва ныя агi та цый ныя ма тэ ры я лы ў пад трым ку кан ды да та 
Мi ка лая Ра со хi, што за фiк са ваў мяс цо вы тэ ле ка нал. 19 жнiў ня на сай це ма зыр ска га рай вы кан ка-
ма ў руб ры цы «Вы ба ры-2016» з'я вi ла ся iн фар ма цыя АВК аб па ступ лен нi i вы дат ка ван нi гра шо-
вых срод каў з аса бiс та га ра хун ка гэ та га кан ды да та, з якой вы нi кае, што гра шо выя срод кi Мi ка лай 
Ра со ха па куль не вы дат коў ваў. Сi ту а цыя, ка лi агi та цый ная пра дук цыя зроб ле на i рас паў сюдж ва-
ец ца не за кошт вы бар ча га ра хун ка кан ды да та, па ру шае па тра ба ван нi ВК.

2.2. Агi та цый ныя схо ды
Мес ца мi для су стрэч з вы бар шчы ка мi ўла ды вы зна чы лi да мы куль ту ры, ак та выя за лы ўста ноў 

аду ка цыi, ме ды цы ны i прад пры ем стваў (па ўзгад нен нi з ад мi нiст ра цы я мi). На зi раль нi кi ў цэ лым 
ха рак тэ ры за ва лi гэ тыя мес цы як зруч ныя.

Так, у Баб руй ску ра ён ныя ад мi нiст ра цыi вы зна чы лi не ад но, як у па пя рэд нiя вы бар чыя кам-
па нii, а не каль кi па мяш кан няў для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы ка мi, раз ме шча ных у роз ных 
кут ках акруг: у Пер ша май скiм ра ё не — ча ты ры та кiя па мяш кан нi i столь кi ж у Ле нiн скiм ра ё не.
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Згод на з ра шэн нем Сло нiм ска га рай вы кан ка ма кан ды да ты ў дэ пу та ты маг лi воль на пра во-
дзiць су стрэ чы ў Цэнт ры куль ту ры, па ла цы Пус лоў ска га ў мiк ра ра ё не Аль бяр цiн, у дзяр жаў ных 
уста но вах: у шко ле мас тац тваў, цэнт ры на род най твор час цi, сель скiх цэнт рах куль ту ры, клу бах i 
ў iн шых зруч ных для кан ды да таў у дэ пу та ты мес цах. Ра ней па доб ныя су стрэ чы маг лi ад бы вац ца 
толь кi ў гля дзель най за ле кi на тэ ат ра «Мiр».

У боль шас цi рэ гi ё наў спiс мес цаў для су стрэч па шы рыў ся. Але бы лi i вы клю чэн нi, на прык-
лад, у Смар гон скай ВА №59 2 з 5 мес цаў бы лi над звы чай ня зруч ны мi для вы бар шчы каў.

Па да зе ных ЦВК (Да да так 10), бы ло па да дзе на 1295 за яў аб пра да стаў лен нi па мяш кан няў 
для пра вя дзен ня 4014 су стрэ чы кан ды да таў i iх да ве ра ных асоб з вы бар шчы ка мi. У ад роз нен не 
ад ма са вых ме ра пры ем стваў, су стрэ чы з вы бар шчы ка мi ў Мiн ску пра во дзi лi ся не так ак тыў на 
(91 за ява аб пра вя дзен нi 299 су стрэч — па 7% ад агуль най коль кас цi за яў i су стрэч). Лi дара мi па 
коль кас цi па да дзе ных за яў аб су стрэ чах з вы бар шчы ка мi ста лi Мiн ская i Вi цеб ская воб лас цi — 
433 (33%) i 362 (28%) ад па вед на. Най боль шая коль касць за яў ле ных су стрэч ад зна ча на ў Вi цеб-
скай воб лас цi — 1141 су стрэч цi 28%, а так са ма ў Мiн скай воб лас цi — 1013 (25%).

43% на зi раль нi каў ад зна чы лi, што мяс цо выя ор га ны ўла ды прад стаў ля лi кан ды да там i iх да-
ве ра ным асо бам iн шыя, акра мя вы зна ча ных, па мяш кан нi для су стрэч з вы бар шчы ка мi; 55% на-
зi раль нi каў ад зна чы лi, што ўсе кан ды да ты ў iх акру зе маг лi на роў ных умо вах су стра кац ца з вы-
бар шчы ка мi ў гэ тых па мяш кан нях; у 13% вы бар чых акруг мяс цо выя ад мi нiст ра цыi не да зва ля лi 
асоб ным кан ды да там пра во дзiць су стрэ чы з вы бар шчы ка мi ў па мяш кан нях.

На схо дах, ар га нi за ва ных у па мяш кан нях, пе рад вы бар шчы ка мi вы сту па лi пе ра важ на праў-
лад ныя прэ тэн дэн ты на дэ пу тац кi ман дат. У iх пад трым ку ня рэд ка вы ка рыс тоў ваў ся ад мi нiст ра-
цый ны рэ сурс, ства ра лi ся маг чы мас цi, не да сяж ныя для iн шых кан ды да таў.

У вель мi спры яль ных умо вах ад бы ва ла ся агi та цый ная кам па нiя кан ды да та ў дэ пу та ты па 
Жо дзiн скай ВА №64, вы лу ча на га ад ААТ «Бе лАЗ» i збо рам под пi саў, на мес нi ка стар шы нi Жо-
дзiн ска га га рад ско га Са ве та Дзмiт рыя За блоц ка га. Яго да ве ра ная асо ба, стар шы ня Жо дзiн ска-
га га рад ско га Са ве та На тал ля Суш ко на су стрэ чы за явi ла, што кан ды да та ад ААТ «Бе лАЗ» 
пад трым лi ва юць га рад скiя ўла ды. 26 жнiў ня ў Жо дзi не прай шло ме ра пры ем ства, ска ры ста нае 
для агi та цыi за гэ та га кан ды да та. Звест кi пра па дзею апуб лi ка ваў сайт Жо дзiн ска га вы кан ка ма. 
Дзмiт рый За блоц кi пра во дзiў су стрэ чы ў Жо дзi не ў па мяш кан нях Бе лАЗ i «Свi та нак».

Кан ды дат па Слуц кай ВА №67, га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Слуц кi край» Ва лян цi на Ра жа нец 
па да моў ле нас цi з кi раў нiц твам ДУП «ПМК-226» i Слуц ка га цук ро ва ра фi над на га кам бi на та су-
стра ка ла ся з вы бар шчы ка мi-пра цаў нi ка мi гэ тых прад пры ем стваў.

Кi раў нiк спра ва мi Мiнск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мi тэ та, кан ды дат па Ма ла дзеч ан скай 
сель скай ВА №73 Iван Мар ке вiч су стра каў ся з вы бар шчы ка мi ў па мяш кан нях сель са ве таў Ма ла-
дзеча н ска га ра ё на.

Ва сiль Чэ кан, на чаль нiк Дэ парт амен та па ма тэ ры яль ных рэ зер вах Мi нiс тэр ства па над звы-
чай ных сi ту а цы ях, якi ба ла та ваў ся па Вi цеб скай-Чы гу нач най ВА №19, не пры трым лi ваў ся афi-
цый на га гра фi ка су стрэч з вы бар шчы ка мi i ме жаў сва ёй вы бар чай акру гi. Кан ды дат анан са ваў 
су стрэ чу з вы бар шчы ка мi на 24 жнiў ня ў за ле мяс цо ва га ка ле джа. Су стрэ ча не ад бы ла ся, пра 
яе ў ка ле джы на ват не ве да лi. За тое вы свет лi ла ся, што су стрэ ча прай шла ў iн шы дзень i нi я кай 
афi цый най iн фар ма цыi пра яе не да ва ла ся. З iн шым праў лад ным кан ды да там ён вы сту паў пе рад 
вы бар шчы ка мi ў пра цоў ны час у Вi цеб скай аб лас ной фi лар мо нii, якая тэ ры та ры яль на на ле жыць 
iн шай акру зе (Вi цеб ская-Каст рыч нiц кая ВА №20). На су стрэ чу склi ка лi пра цоў ны ка лек тыў.

Ад зна ча ны фак ты пры му су да ўдзе лу ў агi та цый най кам па нii кан ды да таў ад ула ды. У Смар го-
нi школь ныя ад мi нiст ра цыi пры му ша лi на стаў нi каў пры хо дзiць на су стрэ чу з праў лад ным кан-
ды да там Ада мам Ка валь ком.

У Го ме лi 5 ве рас ня ў ДК глу хiх «Вiп ра» прай шла су стрэ ча вы бар шчы каў з кан ды да там у дэ-
пу та ты па Юбi лей най акру зе Iва нам Кар жом, на чаль нi кам Iн сты ту та на цы я наль най бяс пе кi, якi 
ра ней уз на чаль ваў Грод нен скае i Го мель скае УКДБ. На су стрэ чы пры сут нi ча лi пра цаў нi кi ААТ 
«Го мель ка бель», пры чым i тыя, якiя не жы вуць на акру зе. «Мы прый шлi пра цоў ны мi ка лек ты-
ва мi», — ад зна ча лi вы бар шчы кi.

Праў лад ныя кан ды да ты ак тыў на вы ка рыс тоў ва лi свой удзел у са цы яль на знач ных ме ра-
пры ем ствах у агi та цый ных мэ тах. Па вод ле мяс цо вых СМI, за не каль кi дзён стар шы ня Па ла ты 
прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду, кан ды дат па Док шыц кай ВА №22 Ула дзi мiр Анд рэй чан ка 
па спеў вы сту пiць на ад крыц цi дзi ця ча га сад ка ў г.п. Уша чы Вi цеб скай вобл., на на стаў нiц кiх кан-
фе рэн цы ях у г. Глы бо кае, а на Дзень ве даў па да рыў СШ №1 г. Док шы цы кам п'ю тар ны клас.
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Кан ды дат у дэ пу та ты па Свет ла гор скай ВА №46, дзе ю чы дэ пу тат Га лi на Фi лi по вiч ме ла 
маг чы масць вы сту паць пе рад вы бар шчы ка мi на свя тах, якiя ад бы лi ся 19 жнiў ня ў вёс ках Пру-
док i Ма i се еў ка Свет ла гор ска га ра ё на. З кан цэрт ны мi пра гра ма мi вы сту па лi мяс цо выя ар тыс-
ты, якiх ма бi лi за ваў ад дзел iдэа ло гii i куль ту ры. Пра свя точ ныя ме ра пры ем ствы па ве дам лен нi 
ў мяс цо вай га зе це з'я вi лi ся, а пра вы ступ лен нi на iх Га лi ны Фi лi по вiч не ўзгад ва ла ся. Для ар-
га нi за цыi су стрэч з кан ды да там вы ка рыс тоў ваў ся ад мi нiст ра цый ны рэ сурс. На яе су стрэ чы 
з вы бар шчы ка мi 1 ве рас ня пры сут нi ча лi кi раў нi кi прад пры ем стваў го ра да, а так са ма бы лi за-
дзей нi ча ны бры га ды БРСМ.

На прад пры ем ствах Рэ чы цы бы лi ар га нi за ва ны су стрэ чы з на мес нi кам стар шы нi Го мель ска-
га абл вы кан ка ма, кан ды да там па Рэ чыц кай ВА №44 Ба ляс ла вам Пiрш ту ком, яго да ве ра ны мi асо-
ба мi i iнш.

Бы ла за фiк са ва на тэн дэн цыя ўтой ван ня ў рэ гi ё нах ад мi нiст ра цы я мi звес так пра час i мес ца 
су стрэч праў лад ных кан ды да таў ад iх кан ку рэнтаў па вы бар чай акру зе. Па доб ная сi ту а цыя ад-
зна ча ла ся, на прык лад, у вы бар чых акру гах №1 i № 2 г. Брэс та.

Ма нi пу ля цыi з iн фар ма цы яй аб су стрэ чах кан ды да таў з вы бар шчы ка мi бы лi за ўва жа ны на 
сай тах ад мi нiст ра цый ра ё наў г. Мiн ска. З iх гра мад скасць маг ла да ве дац ца пра агi та цый ныя ме-
ра пры ем ствы вы ключ на праў лад ных кан ды да таў, iн фар ма цыi пра дзей насць iн шых кан ды да таў, 
якiя iш лi па акру гах ста лi цы, не бы ло. На прык лад, сайт ад мi нiст ра цыi Мас коў ска га ра ё на да ваў 
рас клад су стрэч толь кi трох кан ды да таў па трох вы бар чых акру гах: Iга ра Ка ма роў ска га ў Паўд-
нё ва-За ход няй ВА №98, Люд мi лы Ма ка ры най-Кi бак у Гру шаў скай ВА №99 i Ак са ны Гай дук у 
Ясе нiн скай ВА №100. Iн фар ма цыя пра су стрэ чы ас тат нiх 12 кан ды да таў, якiя iш лi па гэ тых акру-
гах, не раз мя шча ла ся. Ана ла гiч ная сi ту а цыя быа ад зна ча на на сай тах ад мi нiст ра цый Са вец ка га, 
За вад ско га ра ё наў ста лi цы.

Баб руй ская га зе та «Тры бу на пра цы» пуб лi ка ва ла рас клад су стрэч з вы барч шы ка мi толь-
кi ад на го з пя цi кан ды да таў па Баб руй скай сель скай ВА № 80, ды рэк та ра ТАА «Бабушкина 
крын ка» Iга ра Ка нан чу ка. Ана лiз гра фi ка су стрэч па каз вае, што боль шасць з iх ад бы лi ся ў 
пра цоў ны час.

Ад на ча со ва ад зна ча лi ся фак ты пе ра шкод з бо ку ўла ды для асоб ных кан ды да таў. Кан ды да ту 
ад АГП па Бя ро заў скай ВА №9 Аляк санд ру Ка ба на ву ад мо вi лi ў пра вя дзен нi су стрэ чы на ААТ 
«Бя ро за буд ма тэ ры я лы», са рва лi не каль кi су стрэч з пра цоў ны мi ка лек ты ва мi на ААТ «Бя ро-
заў скi ма то ра ра монт ны за вод», ААТ «Цеп ла пры бор», ва Упраў лен нi да рож на га бу даў нiц тва.

Кан ды дат Алег Ак сё наў, якi ба ла та ваў ся на Ма гi лёў скай-Цэнт раль най ВА №85, не змог пра-
вес цi па пя рэд не ўзгод не ную з АВК су стрэ чу з вы бар шчы ка мi ў па мяш кан нi СШ №21.

Апа зi цый ных кан ды да таў не да пус ка лi да су стрэч з пра цоў ны мi ка лек ты ва мi на тэ ры то рыi 
Го мель скай-На ва бе лiц кай ВА №36.

У Лу нi нец кiм ра ё не не за леж на му кан ды да ту па Лу нi нец кай ВА №13 Ле а нi ду Ду ба но са ву 
прад стаў нi кi мяс цо вай ула ды за ба ра нi лi су стра кац ца з вы бар шчы ка мi ў вы зна ча ных для гэ та га 
мес цах. У в. Ка жан-Га ра док кi раў нiк спра ва мi мяс цо ва га сель вы кан ка ма Га лi на Ма ла фей чык не 
за да во лi ла па тра ба ван не кан ды да та, спа слаў шы ся на тое, што з вы бар шчы ка мi ўжо су стра ка ец ца 
кан ку рэнт Ду ба но са ва, праў лад ны кан ды дат Iгар Не вар.

На су стрэ чу з кан ды да там у дэ пу та ты па Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру зе Аляк санд-
рам Ма лоч кам, якая ад бы ва ла ся ў ак та вай за ле аба га чаль най фаб ры кi пе р ша га ру да кi ра ван ня 
«Бе ла русь ка лiя», не пус цi лi яго на га баць ку Вiк та ра Ма лоч ку — да ве ра ную асо бу i кi раў нi ка пе-
рад вы бар ча га шта бу. На чаль нiк ад дзе ла кад раў Аляк сандр Це са вец за га дзi ну да ме ра пры ем ства 
пра бег па ка бi не тах ад мi нiст ра цыi фаб ры кi i фак тыч на за ба ра нiў усiм су стра кац ца з кан ды да там. 
Ад тых, хто ўсё ад но ха цеў прый сцi на су стрэ чу, па тра ба ва лi пi саць за яву «за свой кошт».

2.3. Агi та цыя шля хам рас паў сю ду дру ка ва ных ма тэ ры я лаў
Боль шасць на зi раль нi каў па ве да мi лi, што мес цы для агi та цый ных ма тэ ры я лаў бы лi зруч ны мi 

i ў па раў на ннi з мi ну лы мi вы ба ра мi сi ту а цыя аль бо не змя нi ла ся, аль бо па леп шы ла ся. У асноў-
ным та кi мi мес ца мi бы лi рэ клам на-iн фар ма цый ныя тум бы на пры пын ках гра мад ска га транс пар-
ту, ка ля вак за лаў, iн фар ма цый ныя стэн ды, дош кi аб' яваў ЖЭС, вiт ры ны i iн шае.

На Вi цеб шчы не два рай вы кан ка мы — Брас лаў скi i Та ла чын скi — у сва iх ра шэн нях не ра бi лi 
кан крэт на га пе ра лi ку аб' ек таў для раз мя шчэн ня пла ка таў, улё так ды iн шай агi та цый най пра дук-
цыi, а вы кла лi толь кi агуль ныя рэ ка мен да цыi: агi та цый ныя дру ка ва ныя ма тэ ры я лы мож на раз-
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мя шчаць у вiт ры нах кра маў, ка ля ўва хо даў у бан кi, уста но вы, прад пры ем ствы ганд лю i бы та во га 
аб слу гоў ван ня на сель нiц тва, а так са ма на рэ клам ных тум бах i дош ках аб' яваў. Ад сут насць кан-
крэт ных аб меж ван няў мо жа рас цэнь вац ца як ста ноў ча, так i ад моў на: iнi цы я тыў ныя гру пы кан-
ды да таў ня рэд ка скар дзяц ца на тое, што агi та цый ныя ма тэ ры я лы знi ка юць па вод ле не га лос ных 
рас па ра джэн няў кi раў нi коў не ка то рых уста ноў цi ар га нi за цый. I ў вы пад ку, ка лi ў якас цi мес ца 
рас паў сю ду вi зу аль най iн фар ма цыi па зна ча ны кан крэт ны аб' ект, ляг чэй шу каць ад каз ных за за-
ха ва насць пла ка таў цi ўлё так.

У Ма гi лё ве зня лi па тра ба ван не ўзгад нен ня раз мя шчэн ня агi та цый ных ма тэ ры я лаў з кi раў-
нiц твам пе ра лi ча ных уста ноў i ар га нi за цый, але ў боль шас цi iн шых рэ гi ё наў на зi ран ня та кое 
па тра ба ван не за ха ва ла ся. Так, згод на з ра шэн нем Го мель ска га гар вы кан ка ма, для раз мя шчэн-
ня пе рад вы бар чай агi та цыi за хоў ваў ся да зва ляль ны прын цып, якi за ба ра няў ра бiць гэ та па-за 
вы зна ча ны мi мес ца мi. Вы зна ча ных мес цаў бы ло толь кi 19 на ўсю вы бар чую акру гу, у той час як 
пры пын каў гра мад ска га транс пар ту на тэ ры то рыi акру гi больш за 100.

Бы лi вы пад кi, ка лi АВК не пе ра пра вя ра лi ста тус мес цаў i вы зна ча лi iх ка ля тых аб' ек таў, якiх 
ужо не iс нуе.

Ад зна ча ны вы пад кi пе ра шкод у пуб лi ка цыi агi та цый ных ма тэ ры я лаў апа зi цый ных кан ды да-
таў (па тра ба ван нi ўзгад нiць, ска рэк та ваць змест гэ тых ма тэ ры я лаў). Пры гэ тым дзе ю чае вы-
бар чае за ка на даў ства не пра ду гледж вае па тра ба ван ня ўзгад нен ня тэкс таў вы бар чых дру ка ва ных 
ма тэ ры я лаў дру кар ня мi i не на кла дае та кiх аба вяз каў на са мiх кан ды да таў.

Па доб ныя праб ле мы ўзнiк лi, у пры ват нас цi, у кан ды да таў ад АГП Ула дзi мi ра Шан ца ва (Ма-
гi лёў ская сель ская ВА №88) i Сяр гея Сма ля ко ва (Ма гi лёў ская-Пра мыс ло вая ВА №87). Су-
пра цоў нi кi Ма гi лёў скай дру кар нi iм С. Со ба ля ад мо вi лi ся дру ка ваць iх улёт кi без па пя рэд ня га 
«ўзгад нен ня» iх змес ту.

За фiк са ва ны на ват вы пад кi, ка лi кан ды да ты су ты ка лi ся з ад мо ва мi з бо ку акру го вых ка мi сiй 
раз мя шчаць бiя гра фiч ныя звест кi ў тым вы гля дзе, як iм прад стаў ля лi прэ тэн дэн ты на дэ пу тац-
кiя ман да ты. АВК Свет ла гор скай ВА №46 ад мо вi ла ся дру ка ваць бiя гра фiю кан ды да та ад пар тыi 
«Зя лё ныя» Юрыя Ля шэн кi ў прад стаў ле ным вы гля дзе, па лi чыў шы агi та цы яй част ку бiя гра фii, 
дзе ка за ла ся, што кан ды дат зай ма ец ца гра мад скай дзей нас цю, ства рае пра цоў ныя мес цы, да па-
ма гае iн ва лi дам. Юрый Ля шэн ка на кi ра ваў скар гу ў ЦВК i атры маў ад каз, што акру го вай ка мi сii 
пра па на ва на ўклю чыць бiя гра фiю цал кам: «ЦВК ра iць вы бар чым ка мi сi ям пры пад рых тоў цы 
тэкс ту пла ка та ўлiч ваць, перш за ўсё, iн та рэ сы вы бар шчы каў, гэ та зна чыць прад стаў ляць iн фар-
ма цыю, якая да зво лiць iм склас цi аб' ек тыў нае ўяў лен не аб кан ды да тах». Пас ля ў АВК Свет ла-
гор скай ВА №46 за пэў нi лi, што бiя гра фiя Ля шэн кi бу дзе апуб лi ка ва на без ку пюр i рэ дак цыi.

Кан ды дат у дэ пу та ты па вы бар чай акру зе №9 Мель нiк А.Н. па даў у акру го вую ка мi сiю свае 
бiя гра фiч ныя да дзе ныя, дзе за свед чыў: «З'яў ля ю ся пра ва слаў ным вер нi кам». Акру го вая ка мi сiя 
вы крас лi ла гэ тыя звест кi. Кан ды дат па даў скар гу ў Брэсц кую аб лас ную вы бар чую ка мi сiю. 23 
жнiў ня ТВК па ве да мi ла кан ды да ту аб за да валь нен нi яго скар гi.

Акру го вая ка мi сiя Ма гi лёў скай-цэнт раль най вы бар чай акру гi №85 пры пад рых тоў цы агуль-
на га iн фар ма цый на га пла ка та вы ка рыс та ла ня ўзгод не ны зды мак кан ды да та ад Пар тыi БНФ 
Змi це ра Са лаў ё ва. Пры гэ тым пад час рэ гiст ра цыi З.Са лаў ё ва кан ды да там у дэ пу та ты ён па даў у 
акру го вую вы бар чую ка мi сiю сваю бiя гра фiю i фо та. На здым ку яго парт рэт быў на фо не ба не ра 
Пар тыi БНФ з гер ба мi «Па го ня». На агуль ным пла ка це ў вы нi ку быў на дру ка ва ны зды мак, на 
якiм З.Са лаў ёў быў сфа та гра фа ва ны ў iн шай воп рат цы i на чыс та бе лым фо не.

Не ка то рыя кан ды да ты су ты ка лi ся з цяж кас ця мi пры раз мя шчэн нi сва iх пе рад вы бар чых пла-
ка таў у вы зна ча ных для гэ та га мес цах. Так ад бы ло ся на цэнт раль ным паш то вым ад дзя лен нi Сло-
нi ма з кан ды да там па Сло нiм скай ВА №58 Iва нам Шэ гам. За гад чы ца ад дзя лен ня ска за ла, што не 
мае пра ва вы веш ваць агi та цый ныя пла ка ты ў пад трым ку Iва на Шэ гi без за га ду на чаль нi ка Ра ён-
на га вуз ла паш то вай су вя зi Аляк санд ра Трац ця ка. Пры гэ тым у ра шэн нi Сло нiм ска га ра ён на га 
вы ка наў ча га ка мi тэ та № 517 ад 22 лi пе ня 2016 го да па ве дам ля ла ся пра да звол на раз мя шчэн не 
агi та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў пра кан ды да таў у дэ пу та ты ў кра мах, паш то вых ад дзя лен-
нях, ап тэ ках i г.д. Ад мо ву ў раз мя шчэн нi агi та цый ных ма тэ ры я лаў Iва на Шэ гi атры маў i кi раў нiк 
вы бар ча га шта ба кан ды да та Вiк тар Мар чык у вёс цы Су рын ка. Ка лi ён звяр нуў ся да пра даў ца 
вяс ко вай кра мы з прось бай пры ма ца ваць агi та цый ную ўлёт ку, жан чы на спа ло ха на ад мо вi ла ся 
гэ та зра бiць. Яна ска за ла, што «ка лi па ве сiць на кра ме пла кат з Шэ гам — то яе на чаль нi кi з'я дуць 
цi вы га няць з пра цы».
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У По лац ку ў ад ной з ганд лё вых кро пак кан ды да ту ад пар тыi БНФ па По лац кай га рад ской ВА 
№27 Воль зе Да мас кi най не да зво лi лi вы ве сiць агi та цый ную пра дук цыю, пры тым, што iн фар ма-
цыя пра iн ша га, праў лад на га кан ды да та па гэ тай акру зе ўжо вi се ла.

Кан ды да ту ад Бе ла рус кай пар тыi «Зя лё ныя» па Свет ла гор скай ВА №46 Юрыю Ля шэн ку 
так са ма да вя ло ся пе ра адо лець ад мi нiст ра цый ныя пе ра шко ды, каб раз мяс цiць сваю агi та цый ную 
пра дук цыю i iнш.

Кан ды дат па Лу нi нец кай ВА №13 Ле а нiд Ду ба но саў па ве дам ляў, што яго ныя агi та цый ныя 
ма тэ ры я лы знi шча юць не вя до мыя асо бы. Ана ла гiч ную праб ле му агуч ваў i кан ды дат па Са лi гор-
скай га рад ской вы бар чай акру зе Аляк сандр Ма лоч ка.

У роз ных рэ гi ё нах кра i ны на зi раль нi кi фiк са ва лi фак ты рас паў сю ду агi та цый ных ма тэ ры я лаў 
праў лад ных кан ды да таў, вы раб ле ных з па ру шэн нем ус тноў ле на га па рад ку.

Так, у га рад скiм па сёл ку Хо цiмск i Хо цiм скiм ра ё не ак тыў на рас паў сюдж ва лi ся агi та цый ныя 
ўлёт кi ў пад трым ку кан ды да та ў дэ пу та ты па Кры чаў скай вы бар чай акру зе №83, стар шы нi Кры-
чаў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Тац ця ны Ма рач ка вай. На ўлёт ках ад сут нi ча лi не аб ход ныя 
вы ход ныя да дзе ныя: ад рас ар га нi за цыi, якая вы ра бi ла дру ка ва ныя ма тэ ры я лы, i проз вi шча i iнi-
цы я лы за каз чы ка. Та кiя ж улёт кi Тац ця ны Ма рач ка вай рас паў сюдж ва лi ся i на тэ ры то рыi Клi ма-
вiц ка га ра ё на. Пры гэ тым кан ды дат-ка му нiст змяс цi ла на ўлёт ках пра ва слаў ны цар коў ны ка лян-
дар на 2017 год.

Ана ла гiч ныя па ру шэн нi ўтрым лi ва лi ся ў агi та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лах кан ды да та ў 
дэ пу та ты па Ба ры саў скай сель скай вы бар чай акру зе № 63 Та ма ры Кра соў скай.

Абод ва кан ды да ты па Жо дзiн скай вы бар чай акру зе №64 па ру ша лi ўмо вы вы пус ку i рас паў-
сю ду агi та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў. На улёт ках, пла ка тах i ка лян да ры ках Дзмiт рыя За-
блоц ка га, а так са ма на улёт ках Аляк санд ра Гу ры нен кi не бы лi па зна ча ны па тра бу е мыя вы бар-
чым за ка на даў ствам звест кi: ад рас ар га нi за цыi, якая вы ра бi ла дру ка ва ныя ма тэ ры я лы; ну мар i 
да та вы да чы па свед чан ня аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi вы твор цы дру ка ва ных вы дан няў; проз вi-
шча i iнi цы я лы за каз чы ка. За да дзе ныя па ру шэн нi акру го вая ка мi сiя Жо дзiн скай вы бар чай акру-
гi №64 на сва iм па се джан нi 8 ве рас ня вы нес ла па пя рэ джан нi абод вум кан ды да там.

За па ру шэн не за ка на даў ства акру го вая вы бар чая ка мi сiя Асi по вiц кай ВА №89 вы нес ла па пя-
рэ джан не кан ды да ту ў дэ пу та ты, дзе ю ча му дэ пу та ту Па ла ты прад стаў нi коў па гэ тай жа акру зе 
Мi ка лаю Кал ту но ву. Та кiм чы нам ка мi сiя ад рэ ага ва ла на скар гу на зi раль нi ка БХК на Глус кiм вы-
бар чым участ ку №2 Iга ра Кi ры на, якi за ўва жыў, што Мi ка ла ем Кал ту но вым рас паў сюдж ва ец ца 
агi та цый ная пра дук цыя, вы раб ле ная з па ру шэн нем Вы бар ча га ко дэк са. Агi та цый ныя пла ка ты 
Мi ка лая Кал ту но ва бы лi вы ве ша ны на Глус кiм вы бар чым участ ку №2, а так са ма ў вiт ры нах ма га-
зi наў у Глус ку. Вы ход ныя да дзе ныя агi та цый на га пла ка та Мi ка лая Кал ту но ва бы лi ня поў ныя.

2.4. Агi та цыя ў срод ках ма са вай iн фар ма цыi
Кан ды да ты ме лi маг чы масць ска рыс тац ца пра вам вы сту пу на ТВ i на дру ка ваць сваю пра гра-

му ў дзяр жаў ных СМI, ад нак не ка то рыя ад мо вi лi ся ад яго; на дзяр жаў ным тэ ле ба чан нi вы сту-
пi лi 416 кан ды да таў (80% ад агуль най коль кас цi за рэ гiст ра ва ных кан ды да таў i 85% ад коль кас цi 
кан ды да таў, якiя пра цяг ва лi ўдзел у вы ба рах); на дзяр жаў ным ра дыё — 380 кан ды да таў (72% ад 
агуль най коль кас цi за рэ гiст ра ва ных i 77% ад тых, што пра цяг ва лi ўдзел у кам па нii) (Да да так 11); 
у тэ ле дэ ба тах узя лi ўдзел 227 кан ды да таў (43% ад агуль най коль кас цi за рэ гiст ра ва ных i 46% ад 
тых, што пра цяг ва лi ўдзел у кам па нii). (Да да так 12.) 385 кан ды да таў у дэ пу та ты на кi ра ва лi свае 
пе рад вы бар чыя пра гра мы для апуб лi ка ван ня ў га зе тах. Гэ та скла дае 74% ад агуль най коль кас цi 
за рэ гiст ра ва ных кан ды да таў цi 79% ад коль кас цi кан ды да таў, якiя пра цяг ва лi ўдзел у вы ба рах3.

Не ка то рыя кан ды да ты су тык ну лi ся з цэн зу рай сва iх пе рад вы бар чых вы сту паў i тэкс таў у 
дру ка ва ных вы дан нях. Бы лi за фiк са ва ны асоб ныя вы пад кi за ба ро ны па ка зу вы сту паў кан ды да-
таў у дэ пу та ты .

Рэ дак цыя га зе ты «Вечерний Брест» пра па на ва ла стар шы нi аб лас ной ар га нi за цыi БСДП 
(Гра ма да) Iга ру Мас лоў ска му (Брэсц кая-Па меж ная ВА №4) унес цi зме ны ў тэкст сва ёй агi-
та цый най пуб лi ка цыi. У афi цый ным ад ка зе вы кон ва ю ча га аба вяз кi рэ дак та ра га зе ты На тал лi 
Ва сюк ад зна ча ла ся, што ма тэ ры ял Iга ра Мас лоў ска га не пры ма ец ца да пуб лi ка цыi з-за вы ра-
заў, якiя мо гуць быць ус пры ня тыя як «аб ра за на ад рас лю дзей роз ных пра фе сiй». Ма ец ца на 

3 htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-sved4.pdf.
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ўва зе на ступ ны фраг мент: «Не пад трым лi вай це на вы ба рах ле ка раў, ва ен ных i iн шых доб рых 
лю дзей — яны кан ды да ты ад ула ды. Усе яны доб рыя лю дзi па куль на сва iм мес цы, але ўсе яны 
за леж ныя ад на чаль ства i пе ра ўтва ра юц ца ў «дрэн ных» дэ пу та таў. Гэ тыя доб рыя лю дзi га ла-
су юць за тое, што iм ка жуць. Ме на вi та з iх маўк лi вай зго ды пад вы сi лi пен сiй ны ўзрост, па зба-
вi лi ста жу тых, хто слу жыў у ар мii, быў у дэ крэт ным ад па чын ку, ву чыў ся ва ўнi вер сi тэ це i г.д. 
Ме на вi та яны пад тры ма лi па да так на бес пра цоў ных i нi чо га не зра бi лi для ства рэн ня но вых ра-
бо чых мес цаў». Пас ля ўмя шаль нiц тва вы бар чай ка мi сii ў га зе це зня лi свае прэ тэн зii да тэкс та 
кан ды да та ў дэ пу та ты. Ад нак гэ та бы ла не адзi ная скар га кан ды да та ў дэ пу та ты на рэ дак цыю 
вы дан ня. На ступ ная скар га да ты чы ла та го, што яго ная пе рад вы бар чая пра гра ма бы ла апуб лi-
ка ва на ў №67 гэ тай га зе ты ад 24 жнiў ня на кла дам 4300 асоб нi каў. Ра зам з тым, пе рад вы бар чая 
пра гра ма iн ша га кан ды да та — дэ пу та та Па ла ты прад стаў нi коў Ула дзi мi ра Ба за на ва бы ла апуб-
лi ка ва на ў га зе це «Вя чэр нi Брэст» у №66 ад 19 жнiў ня, якi вый шаў на кла дам 10000 асоб нi каў. 
«Ад па вед на, пе рад вы бар чую пра гра му Ула дзi мi ра Ба за на ва атры ма лi на 5700 сем' яў больш, 
чым маю, — за ўва жыў лi дар брэсц кiх са цы ял-дэ ма кра таў. — Ка лi ўлi чыць, што ў ся рэд нiм у 
ква тэ ры пра жы вае 3 вы бар шчы кi, то ў цэ лым гэ та мо жа скла даць па рад ку 17 100 вы бар шчы-
каў». Ра зам з тым, дзяр жаў ныя СМI, вы дан нi, што част ко ва фi нан су юц ца з рэс пуб лi кан ска га 
або мяс цо ва га бюд жэ таў, а так са ма срод кi ма са вай iн фар ма цыi, ад ным з за сна валь нi каў якiх 
вы сту па юць дзяр жаў ныя ор га ны цi ар га нi за цыi, аба вя за ны за бяс печ ваць роў ныя маг чы мас цi 
для пе рад вы бар чых вы сту паў кан ды да таў.

У Смар гон скай дзяр жаў най га зе це «Свет лы шлях» (№35 ад 26.08.16) бы лi раз ме шча ны 
пра гра мы кан ды да таў Iры ны Веш тард i Ада ма Ка валь ка. Пра гра ма Веш тард бы ла на дру ка ва на 
драб ней шым шрыф там i та му зай ма ла пры клад на на 20-25% мен шую пло шчу. Iры на Веш тард 
па ве да мi ла, што пас ля зда чы пра гра мы на пуб лi ка цыю яна за еха ла ў рэ дак цыю га зе ты i зра бi ла 
праў кi ў тэкс це. Але пры дру ку праў кi бы лi пра iг на ра ва ны, пра гра ма вый шла ў пер ша па чат ко-
вым ва ры ян це.

Кан ды да ту па Свiс лац кай вы бар чай акру зе № 93 у Мiн ску Юрыю Ха шча вац ка му ў пуб лi-
ка цыi пе рад вы бар чай пра гра мы ад мо вi ла га зе та «Вечерний Минск». У ад мо ве га лоў на га рэ-
дак та ра га зе ты Про та са бы ло ска за на: «Па ва жа ны Юрый Iо сi фа вiч! Па ве дам ля ем, што Ва ша 
пе рад вы бар ная пра гра ма, па да дзе ная 19.08.2016 у рэ дак цыю га зе ты «Вечерний Минск» УП 
Агенц тва «Мiнск-На вi ны», не мо жа быць апуб лi ка ва ная, бо не ад па вя дае па тра ба ван ням ар ты-
ку лаў 47 i 75 Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 11 лю та га 2000 г. № 37-3. З па ва гай, га-
лоў ны рэ дак тар га зе ты «Вечерний Минск» С.А.Про тас». У ар ты ку лах 47 i 75 га во рыц ца, што 
«пра гра ма кан ды да та не па вiн на змя шчаць пра па ган ды вай ны, за клi каў да гвал тоў най зме ны 
кан сты ту цый на га ла ду, па ру шэн ня тэ ры та ры яль най цэ лас нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, да са цы-
яль най, на цы я наль най, рэ лi гiй най i ра са вай ва ро жас цi, за клi каў, якiя пад ах воч ва юць або ма юць 
сва ёй мэ тай пад ах воч ван не да зры ву, або ад ме ны, або пе ра но су тэр мi ну вы ба раў, пры зна ча ных 
у ад па вед нас цi з за ка на даў чы мi ак та мi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, а так са ма аб ра заў i па клё пу ў да чы-
нен нi да служ бо вых асоб Рэс пуб лi кi Бе ла русь, iн шых кан ды да таў у дэ пу та ты». Кан ды дат у дэ пу-
та ты вы ка заў зда гад ку, што ў га зе це маг лi па лi чыць аб ра зай ха рак та рыс ты ку прэ зi дэн та як «не 
вель мi аду ка ва на га ча ла ве ка» цi сцвяр джэн не, што ён «пад ма нам пры сво iў са бе пра ва абi рац ца 
па жыц цё ва».

25 жнiў ня на мяс цо вым тэ ле ба чан нi Смар го нi ад мя нi лi транс ля цыю вы сту пу кан ды да та ў 
дэ пу та та ты па Смар гон скай акру зе ад пар тыi АГП Мi ка лая Ула се вi ча. Кан ды дат га ва рыў пра 
iн цы дэнт на АЭС i маг чы мыя па гро зы. Ра ней афi цый ная га зе та Аст ра вец ка га рай вы кан ка ма 
«Аст ра вец кая праў да» ад мо вi ла ся дру ка ваць пе рад вы бар чую пра гра му Мi ка лая Ула се вi ча. У 
ад мо ве га ва ры ла ся, што пра гра ма кан ды да та не ад па вя дае па тра ба ван ням ч.1 арт. 47 i ч. 1 арт. 
75 ВК, у якiх iдзе га вор ка пра за ба ро ну на за клi кi да зме ны кан сты ту цый на га ла ду, рас паль ван-
не мiж на цы я наль най цi са цы яль най ва ро жас цi, а так са ма аб ра зу i па клёп на служ бо вых асоб. У 
пра гра ме Ула се вi ча змя шча ла ся нi бы та не ад па вед ная рэ ча iс нас цi iн фар ма цыя ад нос на апа не нта 
ад ула ды Ада ма Ка валь ко пра яго зло ўжы ван нi. Рэ дак цыя пра па на ва ла змя нiць тэкст пра гра мы 
кан ды да та. На ват у су дзе Аст ра вец ка га ра ё на кан ды дат не змог аспрэ чыць за ба ро ну на ад мо ву 
срод каў ма са вай iн фар ма цыi ў апуб лi ка ван нi пе рад вы бар чай пра гра мы i прад стаў лен нi эфiр на га 
ча су. (Да ку мент 3)

Не ўсе за пi са ныя вы сту пы кан ды да таў бы лi па ка за ныя. Не вый шаў у эфiр вы ступ Паў ла Стэ-
фа но вi ча, кан ды да та ад АГП, якi ба ла та ваў ся па Паўд нё ва-За ход няй ВА №98 г. Мiн ска. Боль шая 
част ка тэ зi саў Стэ фа но вi ча, з якi мi ён звяр таў ся да вы бар шчы каў, бы ла пры све ча ная ад на му з 
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пунк таў яго пе рад вы бар чай пра гра мы — ле га лi за цыi ма ры ху а ны. Па вод ле ка мен та ра стар шы нi 
ЦВК Лi дзii Яр мо шы най, вы ступ не па ка за лi, та му што ён па ру шаў нор мы за ка на даў ства, якое 
су праць дзей нi чае нар ка ганд лю.

16 жнiў ня па тэ ле ба чан нi быў па ка за ны вы ступ кан ды да та ад АГП па Го мель скай-Юбi лей най 
ВА №31 Ула дзi мi ра Ня пом ня шчых, пры гэ тым част ка над пi су «За Бе ла русь без Лу ка шэн кi» на 
яго адзен нi бы ла за кры та, у вы нi ку ча го гля дач ба чыў толь кi сло вы «За Бе ла русь».

1 ве рас ня на тэ ле ка на ле «Бе ла русь-3» ад быў ся ся эфiр тэ ле дэ ба таў кан ды да таў па Бя ро заў-
скай ВА №9, сяб ра АГП Аляк санд ра Ка ба на ва i сяб ра БПЛ «Спра вяд лi вы свет» Аляк санд ра 
Мель нi ка. Не ка то рыя вы каз ван нi Аляк сан да ра Ка ба на ва бы лi вы ра за ныя.

Кан ды дат у дэ пу та ты па ВА №83 Тац ця на Шам ба ла ва су мес на са сва ёй да ве ра най асо бай 
Вi та лём Ры ма шэў скiм па да лi скар гi ў акру го вую ка мi сiю Кры чаў скай ВА №83, Ма гi лёў скую аб-
лас ную ка мi сiю i ЦВК на па ру шэн не вы бар ча га за ка на даў ства пры пра вя дзен нi тэ ле дэ ба таў. 23 
жнiў ня, пад час за пi су тэ ле ба таў, вя ду чы, га лоў ны рэ дак тар ТРК «Ма гi лёў» А. Ска ра ба га таў пе-
ра шка джаў вы сту пам Вi та ля Ры ма шэў ска га. Па доб ных дзе ян няў у ад но сi нах да iн шай удзель нi-
цы тэ ле ба таў, кан ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў, стар шы нi Кры чаў ска га рай са ве та 
Тац ця ны Ма рач ка вай з бо ку рэ дак та ра не на зi ра ла ся.

Бел тэ ле ра дыё кам па нiя за ба ра нi ла вы стаў ляць па ка за ныя на ка на ле «Бе ла русь-3» ро лi кi кан-
ды да таў у са цы яль ных сет ках, спа сы ла ю чы ся на свае аў тар скiя пра вы на гэ ты агi та цый ны вi дэа-
кан тэнт.

Стар шы ня На зi раль на га са ве та па кант ро лi за вы ка нан нем па рад ку i пра вiл пра вя дзен ня пе-
рад вы бар чай агi та цыi ў СМI, пер шы на мес нiк мi нiст ра iн фар ма цыi Бе ла ру сi Iгар Луц кi па тлу-
ма чыў пра вi лы вы ка ры стан ня сац се так у пе рад вы бар чай агi та цыi: «кан ды да ту ў дэ пу та ты не 
за ба ро не на ка рыс тац ца са цы яль ны мi сет ка мi ў агi та цый ных мэ тах пры ўмо ве, што ў та кую дзей-
насць не бу дуць уклад вац ца ма тэ ры яль ныя срод кi»4. Экс пер ты кам па нii «Пра ва аба рон цы за 
сва бод ныя вы ба ры» вы ка за лi мер ка ван не, што пры ад сут нас цi дэ таль на пра пра ца ва ных пра цэ-
дур пры мя нен не па доб най нор мы на прак ты цы вы клi кае мност ва пы тан няў.

Дзей насць апа зi цый ных кан ды да таў прак тыч на iг на ра ва ла ся дзяр жаў ны мi СМI, у той час як 
ак тыў насць кан ды да таў ад ула ды асвят ля ла ся шы ро ка.

Акра мя пуб лi ка цыi пра грам ных ма тэ ры я лаў, мяс цо выя СМI шмат пi са лi пра кан ды да таў ад 
ула ды ў кан тэкс це са цы яль на знач ных ме ра пры ем стваў. Ак тыў на пра соў ва лi ся ў прэ се дэ пу-
тат Па ла ты прад стаў нi коў, кан ды дат па На ва по лац кай ВА № 24 Ва дзiм Дзе вя тоў скi, стар шы ня 
Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду, кан ды дат па Док шыц кай ВА №22 Ула дзi мiр Анд-
рэй чан ка, дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi коў, кан ды дат па Свет ла гор скай ВА №46 Га лi на Фi лi по вiч, 
на чаль нiк ад дзе ла са цы яль на га раз вiц ця ААТ «Грод на-Азот», кан ды дат па Гро дзен скай-Каст-
рыч нiц кай ВА №50 Вiк тар Ру сак, дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi коў, стар шы ня па ста ян най ка мi сii 
па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сi нах i срод ках ма са вай iн фар ма цыi, кан ды дат па Лiд скай 
ВА № 55 Анд рэй На умо вiч i iнш.

Змест i аб' ём пуб лi ка цый, пры све ча ных праў лад ным кан ды да там, у не ка то рых рэ гi я наль ных 
вы дан нях указ ваў на ня роў нае стаў лен не да ўдзель нi каў вы бар ча га пра цэ су.

Га зе та «Свет ла гор скiя на вi ны» (№ 62 ад 16.08.2016) у руб ры цы «Вы ба ры-2016» апуб лi ка-
ва ла раз гор ну ты ма тэ ры ял пра ад на го з пя цi кан ды да таў па Свет ла гор скай ВА №46. Ге рой ар ты-
ку ла — дзе ю чы дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi коў Га лi на Фi лi по вiч.

Га зе та «По лац кi вес нiк» (№ 64 ад 16.08.2016) на пер шай ста рон цы раз мяс цi ла iн фар ма цыю 
пра ад крыц цё раз лi ко ва га ра хун ка, час су стрэч з да ве ра ны мi асо ба мi i вы бар ца мi кан ды да та па 
По лац кай га рад ской ВА № 27 На тал лi Гуй вiк, так са ма дзе ю ча га дэ пу та та Па ла ты прад стаў нi коў. 
Звест кi пра ра хун кi трох iн шых кан ды да таў па акру зе скла лi адзiн, менш пад ра бяз ны ма тэ ры ял, 
на дру ка ва ны паз ней.

Га зе та «Жо дзiн скiя на вi ны» (ад 16.08.2016) у руб ры цы «На род и власть» апуб лi ка ва ла ар-
ты кул, у цэнт ры яко га асо ба кан ды да та па Жо дзiн скай ВА №64, ге не раль на га ды рэк та ра ААТ 
«БЕ ЛАЗ» Дзмiт рыя За блоц ка га. Наз ва ар ты ку ла су гуч на сло га ну вы бар чай пра гра мы За блоц-
ка га.

4 htt p://www.belta.by/politics/view/vybory-2016-mininform-belarusi-pojasnil-kak-pravilno-vesti-predvybornuju-agitatsiju-v-
sotssetjah-202887-2016/#top
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Вар та ад зна чыць, што яшчэ да мо ман ту рэ гiст ра цыi кан ды да таў дзяр жаў ныя вы дан нi ак тыў-
на пуб лi ка ва лi ма тэ ры я лы пра праў лад ных прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кi ман дат. 3 жнiў ня Гро дзен-
ская аб лас ная ТВК раз гля да ла скар гу на зi раль нi ка Ра ма на Юр ге ля на пуб лi ка цыю се рыi ар ты ку-
лаў аб праў лад ных прэ тэн дэн тах у дэ пу та ты ў га зе це Гро дзен ска га абл вы кан ка ма «Гро дзен ская 
праў да». На зi раль нiк ука заў ар ты ку лы, якiя ма юць ха рак тар пры ха ва най агi та цыi:

—  ар ты кул «Каб сэр ца сту ка ла» аб Та ма ры Да лга шэй, сяб ра Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль-
на га схо ду, га лоў ным ле ка ры Гро дзен ска га аб лас но га клi нiч на га кар дыя цэнт ра, якая вы лу ча-
ец ца ў кан ды да ты па Гро дзен скай-Ле нiн скай вы бар чай акру зе № 52 (ну мар ад 2016/07/13 
№55);
—  ар ты кул «Праф са ю зы заў сё ды по бач» пра Ва ле рыя Са ўко, якi вы лу ча ец ца ў кан ды да ты 
па Шчу чын скай вы бар чай акру зе № 60 (ну мар ад 2016/07/20 №57);
—  ар ты кул «Мы да тыч ныя да iх лё су» пра Лi лiю Кiр' як, ды рэк тар ку СШ №13 г. Грод на, 
якая вы лу ча ец ца ў кан ды да ты па Гро дзен скай-Цэнт раль най вы бар чай акру зе №51 (ну мар ад 
2016/07/23 №58);
—  ар ты кул «Ад iдэi да рэа лi за цыi» пра Алу Со пi ка ву, дзе ю ча га дэ пу та та ПП НС, якая вы-
лу ча ец ца ў кан ды да ты па Сло нiм скай вы бар чай акру зе № 58 (ну мар ад 2016/07/23 №58);
—  ар ты кул «Пе ра да вы во пыт для ра бо чых спе цы яль нас цяў» пра Сяр гея Лiт вi на, ды рэк-
та ра Скi дзель ска га дзяр жаў на га сель ска гас па дар ча га пра фе сiй на га лi цэя, якi вы лу ча ец ца ў 
кан ды да ты па Гро дзен скай сель скай вы бар чай акру зе № 53 (ну мар ад 2016/07/23 №58).
Гэ тыя пуб лi ка цыi па ру ша лi роў насць па тэн цый ных кан ды да таў у дэ пу та ты i з'яў ля лi ся пры-

ха ва най пе рад вы бар чай агi та цы яй. Пры гэ тым у га зе це «Гро дзен ская праў да» ад сут нi ча лi ар-
ты ку лы пра iн шых асоб, якiя збi ра лi под пi сы i ме лi на мер па да ваць да ку мен ты на рэ гiст ра цыю ў 
якас цi кан ды да таў у дэ пу та ты.

Па скар зе Юр ге ля ТВК пры ня ла ра шэн не, што пе рад вы бар чай пры ха ва най агi та цыi ў ар ты-
ку лах га зе ты пра праў лад ных прэ тэн дэн таў у кан ды да ты не бы ло, ад мi нiст ра цый ны рэ сурс не 
вы ка рыс тоў ваў ся. Гу ча лi ар гу мен ты, што нi жур на лiс ты га зе ты, нi кi роў цы, нi пры бi раль шчы-
цы, якiя пра цу юць у «Гро дзен скай праў дзе», не ўва хо дзяць у склад iнi цы я тыў ных груп праў-
лад ных вы лу чэн цаў, ну ма ры га зе ты ў час збо ру под пi саў не раз да ва лi ся. I ўво гу ле ар ты ку лы пра 
гэ тых вы лу чэн цаў вы пад ко выя, так су па ла, та му што цэ лы год га зе та дру куе па доб ныя ар ты ку лы 
пра вар тых, аў та ры тэт ных лю дзей рэ гi ё на, да сяг нуў шых у жыц цi не ча га важ ка га. Са слоў ад на-
го з чле наў ка мi сii, «не пра бес пра цоў ных жа, нi чо га не да сяг нуў шых у жыц цi лю дзей, пi саць 
га зе це». Га лоў ны рэ дак тар «Гро дзен скай праў ды» так са ма ад прэч ваў уся ля кую су вязь з абл-
вы кан ка мам i сцвяр джаў, што нi ад ка го не атрым лi ваў нi я кiх за га даў пра дру ка ван не па доб ных 
ар ты ку лаў i не вы ка рыс тоў ваў ад мi нiст ра цый на га рэ сур су, да во дзiў, што га зе та не атрым лi вае з 
бюд жэ ту нi я кiх фi нан са вых срод каў.

Гэ тая ж тэн дэн цыя асвят лен ня дзей нас цi вы ключ на праў лад ных вы лу чэн цаў пра цяг ну ла ся i 
пас ля рэ гiст ра цыi кан ды да таў. Ра ман Юр гель па даў скар гу ў Цэнт раль ную ка мi сiю на прад мет 
вы ка ры стан ня дзяр жаў най прэ сай ад мi нiст ра цый на га рэ сур су для агi та цыi за вы лу ча ных ула дай 
кан ды да таў у дэ пу та ты. ЦВК за под пi сам Лi дзii Яр мо шы най па ве да мi ла, што На зi раль ны са вет 
па кант ро лi за вы ка нан нем па рад ку i пра вi лаў пра вя дзен ня пе рад вы бар чай агi та цыi ў срод ках 
ма са вай iн фар ма цыi рэ ка мен да ваў га зе це «Гро дзен ская праў да» ўстры мац ца ад пуб лi ка цый па-
доб на га ха рак та ру, якiя мо гуць быць рас цэ не ны як «сха ва ная агi та цыя» ў iн та рэ сах не ка то рых 
кан ды да таў. Ад на ча со ва На зi раль ны са вет па кант ро лi за СМI рэ ка мен да ваў Гро дзен скай аб лас-
ной вы бар чай ка мi сii ўзмац нiць кант роль за вы ка нан нем пра вi лаў пе рад вы бар чай агi та цыi.

3. На зi раль ны Са вет па СМI
Па ста но вай ЦВК №43 ад 3 жнiў ня ў склад На зi раль на га Са ве та па кант ро лі за вы ка нан нем 

па рад ку i пра вiл пра вя дзен ня пе рад вы бар чай агi та цыi ў срод ках ма са вай iн фар ма цыi, быў уклю-
ча ны стар шы ня «Бе ла рус кай аса цы я цыi жур на лiс таў» Анд рэй Бас ту нец.

Стар шы ня Цэнт раль най ка мi сii Лi дзiя Яр мо шы на рас па вя ла, у ЦВК па сту пiў зва рот ад кi раў нi-
ка БАЖ А.Бас тун ца, якi пра сiў уклю чыць яго i сяб ра Праў лен ня ар га нi за цыi Але га Аге е ва ў склад 
На зi раль на га Са ве та. Л. Яр мо шы на пра па на ва ла за да во лiць зва рот на па ло ву, уклю чыў шы ў склад 
Са ве та ад на го А.Бас тун ца. За чы таў шы бiя гра фiю Бас тун ца, Яр мо шы на ска за ла, што ён з'яў ля ец ца 
да свед ча ным спе цы я лiс там у га лi не жур на лiс ты кi, перш за ўсё з пра ва во га пунк та гле джан ня. «Ду-
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маю, яго мер ка ван не бу дзе ад роз нi вац ца ад мер ка ван няў iн шых чле наў Са ве та i да па мо жа пры няць 
якас нае ра шэн не пры раз гля дзе спрэ чак пад час пе рад вы бар най агi та цыi», ад зна чы ла стар шы ня 
ЦВК. Сак ра тар ЦВК Мi ка лай Ла за вiк па ве да мiў, што на прэ зi дэнц кiх вы ба рах па сту па ла ана ла гiч-
ная за яў ка, але яна не бы ла за да во ле ная, бо склад са ве та з прад стаў нi коў дзяр жаў ных СМI «ка тэ-
га рыч на ад мо вiў ся пра ца ваць з прад стаў нi ка мi апа зi цый най жур на лiсц кай ар га нi за цыi».

«Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ўклю чэн не ў склад На зi раль на га Са ве та прад стаў-
нi ка не за леж най жур на лiсц кай ар га нi за цыi рас ца нi лi як ста ноў чы крок. Ад нак 29 жнiў ня Цэнт-
раль ная ка мi сiя па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў ад мо вi ла ў за пра шэн нi 
прад стаў нi ка РПГА «Бе ла рус кi Хель сiнк скi Ка мi тэт» на па ся джэн не На зi раль на га Са ве та. Як 
бы ло ад зна ча на ў ад ка зе ЦВК, пра ду гле джа ныя вы бар чым за ка на даў ствам пра вы на цы я наль ных 
на зi раль нi каў, акрэ ды та ва ных на вы ба рах пры вы бар чых ка мi сi ях, да юць пра ва на ўдзел у па ся-
джэн нях ад па вед ных ка мi сiй. Што да ты чыц ца пры сут нас цi на па ся джэн нях На зi раль на га Са ве-
та, згод на з iс ну ю чай прак ты кай, на гэ тыя па ся джэн нi да пус ка юц ца спе цы яль ныя ана лi ты кi па 
СМI доў га тэр мi но вых мi сiй мiж на род ных на зi раль нi каў. У тэ ле фон най раз мо ве за гад чы ца ар-
га нi за цый на-кад ра ва га ад дзе ла ЦВК Але на Дзму хай ла за явi ла прад стаў нi ку РПГА «Бе ла рус кi 
Хель сiнк скi Ка мi тэт», што ў мiж на род ных на зi раль нi каў больш пра воў, чым у на цы я наль ных.

Пра ца На зi раль на га Са ве та па кант ро лi за СМI па-ра ней ша му за ста ва ла ся за кры тай ад гра-
мад скас цi, ЦВК не па ве дам ля ла пра ха рак тар раз гле джа ных спрэ чак i вы нi кi iх раз гля ду.

Толь кi дзя ку ю чы ка мен та рам Анд рэя Бас тун ца ста ла вя до ма, коль кi, якiя скар гi, у якiм па-
рад ку i з якi мi вы нi ка мi бы лi раз гле джа ны.

На пер шым па се джан нi5, на якое быў за про ша ны прад стаў нiк БАЖ, раз гля да ла ся скар га кан-
ды да та па Шчу чын скай вы бар чай акру зе №60 Сяр гея Тра фiм чы ка, вы лу ча на га Пар ты яй БНФ. 
Сяр гей Тра фiм чык пра сiў са вет даць пра ва вую ацэн ку не каль кiм пуб лi ка цы ям у дзяр жаў ных га-
зе тах «За ра над Нё ма нам», «Гро дзен ская праў да» i «Дзян нi ца». Пуб лi ка цыi па ба чы лi свет 
пас ля рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп i ты чы лi ся дзей нас цi яшчэ ад на го прэ тэн дэн та па гэ тай 
акру зе, стар шы нi аб лас ной ар га нi за цыi Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот нi ка дзяр жаў ных i iн шых 
уста ноў Ва ле рыя Са ўко. У ма тэ ры я лах га вор ка iш ла пра пi ке ты па збо ры под пi саў, якiя зла дзiў 
В.Са ўко, i пра ме ра пры ем ствы, у якiх ён браў удзел. Так са ма ў двух вы дан нях бы ло на дру ка ва на 
iн тэр в'ю з В.Са ўко як стар шы нёй аб лас ной праф са юз най ар га нi за цыi. С.Тра фiм чык пра сiў Са вет 
даць ацэн ку гэ тым пуб лi ка цы ям i на кi ра ваць кi раў нi кам на зва ных вы шэй СМI рэ ка мен да цыi па 
не да пу шчэн нi па ру шэн ня дзяр жаў ны мi СМI роў ных умо ваў для кан ды да таў i ства рэн ня пе ра-
ва гi ад ным кан ды да там пе рад iн шы мi ў iн та рэ сах вы лу чэн ня i абран ня. Па сло вах А.Бас тун ца, 
боль шасць чаль цоў Са ве та не ба чы ла ў гэ тых ма тэ ры я лах па ру шэн няў, бо вы бар чае за ка на даў-
ства не рэг ла мен туе дзей насць СМI да рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты i па чат ку агi та цый най 
кам па нii, а ўмя шаль нiц тва ў рэ дак цый ную па лi ты ку ме ды яў не да зво ле на. Да та го ж у боль шас-
цi са зга да ных пуб лi ка цы яў не ўзгад ва ла ся нi пра вы ба ры, нi пра на мер В.Са ўко ба ла та вац ца ў 
Па ла ту прад стаў нi коў. Што ты чыц ца ма тэ ры я лаў пра пi ке ты, то пi ке таў iн шых па тэн цый ных 
кан ды да таў прос та не бы ло. Мер ка ван не А.Бас тун ца ад роз нi ва ла ся ад вы сноў боль шас цi чаль-
цоў Са ве та: ён звяр нуў ува гу на хра на ло гiю з'яў лен ня пуб лi ка цый — ад ра зу пас ля рэ гiст ра цыi 
iнi цы я тыў най гру пы В.Са ўко — i на ду ма насць на го ды для iн тэр в'ю з iм (60-год дзе аб лас ной 
праф са юз най ар га нi за цыi, якое свят ка ва ла ся яшчэ ўвес ну). Ён вы ка заў мер ка ван не, што гэ тыя 
пуб лi ка цыя свед чы лi пра вы ка ры стан не ад мi нiст ра цый на га рэ сур су для пад трым кi пэў на га кан-
ды да та i ўтрым лi ва лi сха ва ную рэ кла му ўдзель нi ка вы бар чай гон кi, ха ця пра вы ба ры ў iх i не 
ўзгад ва ла ся. Не ча ка на для А.Бас тун ца гэ тую па зi цыю част ко ва пад тры ма ла стар шы ня ЦВК Лi-
дзiя Яр мо шы на. Яна па га дзi ла ся з тым, што рэ дак та ры дзяр жаў най прэ сы Гро дзен шчы ны жы-
вуць не ў бес паветра най пра сто ры, ве да лi пра рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў най гру пы Ва ле рыя Са ўко 
i му сi лi больш уваж лi ва па ста вiц ца да пуб лi ка цый iн тэр в'ю з iм. Па яе сло вах, ка лi б гэт кiя ма тэ-
ры я лы бы лi на дру ка ва ны пас ля па чат ку пе ры я ду агi та цыi, то гэ та маг ло б стаць пад ста вай на ват 
для пры цяг нен ня рэ дак та раў дзяр жаў ных га зет да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi. Але па коль кi 
пуб лi ка цыi з'я вi лi ся на больш ран няй ста дыi, то нi я кiх норм за ко на вы дан нi не па ру шы лi i мож на 
ка заць толь кi пра не ка рэкт насць iх па во дзiн. У ра шэн нi На зi раль на га Са ве та бы ла за фiк са ва на 
на ступ ная па зi цыя:

— Па ру шэн ня вы бар ча га за ка на даў ства ў да дзе ным вы пад ку не бы ло, бо Вы бар чы ко дэкс 
рэг ла мен туе та кiя сi ту а цыi ў да чы нен нi да ўжо за рэ гiст ра ва ных кан ды да таў у дэ пу та ты (якiм 
Са ўко на той мо мант яшчэ не быў);

5 htt ps://baj.by/be/content/andrey-bastunec-prynyau-udzel-u-pasyadzhenni-naziralnaga-saveta-pry-cvk
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— Тым не менш, шэ раг пуб лi ка цый са праў ды быў не ка рэкт ным.
— Ра шэн не аб гэ тым бу дзе на кi ра ва на ў рэ дак цыi га зет «За ра над Нё ма нам», «Гро дзен ская 

праў да» i «Дзян нi ца» з рэ ка мен да цы я мi па ка рэкт най пра цы ў пе ры яд вы ба раў.
На на ступ ным па се джан нi На зi раль на га Са ве та6 раз гля да лi ся скар гi кан ды да таў у дэ пу та ты 

Юрыя Ха шча вац ка га, Мак сi ма Кру пей чан кi, а так са ма на зi раль нi ка ад гра мад ска га аб' яд нан ня 
«БХК» Ра ма на Юр ге ля.

Сяб ра Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Юрый Ха шча вац кi пра сiў На зi раль ны Са вет пры-
знаць не за кон най ад мо ву рэ дак цыi га зе ты «Вя чэр нi Мiнск» на дру ка ваць яго пе рад вы бар чую 
пра гра му. А.Бас ту нец быў адзi ны, хто вы сту паў за тое, каб скар га бы ла за да во ле ная. Ас тат нiя 
сяб ры Са ве та — прад стаў нi кi Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi i дзяр жаў ных СМI — лi чы лi, што рэ дак-
цыя «Вя чэр ня га Мiн ска» дзей нi ча ла ў ме жах сва iх паў на моц тваў, ка лi не на дру ка ва ла пра гра му. 
Прад стаў нiк БАЖ на стой ваў, што дзяр жаў ныя СМI не ма юць пра ва цэн зу ра ваць пра гра мы кан-
ды да таў, i што спрэч ныя мо ман ты па вi нен вы ра шаць суд, а не рэ дак тар вы дання.

Дру гой раз гля да ла ся скар га ад прад стаў нi ка РПГА «БХК» Ра ма на Юр ге ля i фак тыч на 
паў та ра ла тое, што раз гля да ла ся на мi ну лым па се джан нi Са ве та ад нос на сi ту а цыi з вы дан ня-
мi ў Гро дзен скай воб лас цi. Па коль кi не ка то рыя пуб лi ка цыi ўжо бы лi прад ме там раз гля ду, Са-
вет вы ра шыў пад тры маць рэ ка мен да цыi да дзяр жаў ных СМI аб ка рэкт ным асвят лен нi кам па нii. 
Пры гэ тым кi раў нiк Са ве та, пер шы на мес нiк мi нiст ра iн фар ма цыi Бе ла ру сi Iгар Луц кi вы ка заў 
мер ка ван не, што па доб ныя рэ ка мен да цыi трэ ба скi ра ваць i не дзяр жаў ным вы дан ням. Ён да стаў 
цэ лы стос ну ма роў «На род най во лi», «Сво бод ных но вос тей», iн шых вы дан няў. А. Бас ту нец 
на га даў, што Вы бар чы ко дэкс Бе ла ру сi не рэ гу люе пра цу пры ват ных ме дыя, та му яны мо гуць 
дру ка ваць лю быя ма тэ ры я лы за цi су праць тых цi iн шых кан ды да таў, ка лi не па ру ша ец ца за ка-
на даў ства, у ад роз нен нi ад дзяр жаў ных СМI, якiя аба вя за ныя за бяс печ ваць роў ныя маг чы мас цi 
для ўсiх кан ды да таў.

Трэ цяя скар га ты чы ла ся пуб лi ка цыi ў не дзяр жаў ным СМI. Кан ды дат па Свiс лац кай вы бар-
чай акру зе № 94 у Мiн ску Мак сiм Кру пей чан ка пра сiў Са вет раз гля дзець пуб лi ка цыю iн тэр-
нэт-га зе ты «Са лi дар насць» «5 фак тов о са мом бо га том кандидате в де пу та ты». Кан ды да ту не 
спа да ба ла ся, што жур на лiст ка вы ка за ла мер ка ван не, што на да дзе най акру зе пе ра мож цам у гон-
цы бу дзе на зва ны iн шы ча ла век. А.Бас тун цу зноў прый шло ся ка заць, што Вы бар чы ко дэкс не 
рэг ла мен туе пра цу пры ват ных ме ды яў. Са вет у гэ тым вы пад ку так са ма не знай шоў па ру шэн ня з 
бо ку iн тэр нэт-га зе ты «Са лi дар насць».

Сваю ацэн ку дзей нас цi На зi раль на га Са ве та пры Цэнт раль най ка мi сii прад стаў нiк «Бе ла-
рус кай аса цы я цыi жур на лiс таў» вы клаў у iн тэр в'ю DW7. А.Бас ту нец ад зна чыў: «На зi раль ны 
Са вет па кант ро лi за пуб лi ка цы я мi ў СМI — ор ган чыс та фар маль ны, хут чэй iмi та цыя дэ ма кра-
тыч най дзей нас цi для ка муф ля жу сi ту а цыi ва кол асвят лен ня вы ба раў. Мне не вя до ма так са ма, як 
у вы нi ку бы лi сфар му ля ва ны вы сно вы i ра шэн нi гэ та га Са ве та, iх рых та ва лi прад стаў нi кi сак ра-
та ры я та ЦВК. Я лi чу, што та кi Са вет на огул не па трэб ны. Не па вiн на быць нi я кiх рэ ка мен да цый-
ных псеў да ор га наў, якiя не ня суць ад каз нас цi за свае вы сно вы. Спрэч кi па вiн ны раз гля дац ца ў 
су дзе. Акра мя су до ва га раз гля ду, ёсць яшчэ этыч нае са ма рэ гу ля ван не СМI».

Удзел БАЖ у Са ве це стар шы ня ар га нi за цыi па тлу ма чыў не каль кi мi пры чы на мi: «Па-пер шае, 
та му што мы спра бу ем вы ка рыс таць усе маг чы мас цi для ка му нi ка цыi, але пры гэ тым га во рым 
тое, што ду ма ем. Па-дру гое, за раз мы дак лад на ве да ем, што i як там аб мяр коў ва ла ся. Па-трэ цяе, 
я пад ра бяз на iн фар ма ваў на зi раль нi каў аб дзей нас цi Са ве та. За ўва жу, што на цы я наль ных на зi-
раль нi каў на па се джан нi не да пус цi лi на пад ста ве не да хо пу мес цаў. У той жа час пры сут ныя на 
Са ве це на зi раль нi кi АБ СЕ змаг лi па слу хаць ар гу мен ты i контр ар гу мен ты ўдзель нi каў».

6 htt ps://baj.by/be/content/hashchavacki-salidarnasc-i-grodzenskaya-prauda-na-razglyadze-saveta-pry-cvk
7 htt ps://baj.by/be/analytics/glava-bazh-sovet-po-smi-na-vyborah-v-belarusi-eto-imitaciya-raboty
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ДА ТЭР МI НО ВАЕ ГА ЛА СА ВАН НЕ
Да тэр мi но вае га ла са ван не па ча ло ся 6 ве рас ня i скон чы ла ся 10 ве рас ня 2016 г.
364 ка рот ка тэр мi но выя на зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» 

ажыц цяў ля лi на зi ран не за эта пам да тэр мi но ва га га ла са ван ня на пра ця гу пя цi дзён на 182 УВК 
на ўсёй тэ ры то рыi кра i ны (3% ад 5971 УВК), што з'яў ля ец ца рэ прэ зен та тыў най вы бар кай i да-
зва ляе аца нiць асноў ныя тэн дэн цыi пра вя дзен ня да дзе на га эта пу га ла са ван ня.

.
1. Пра ва вая ба за

Згод на з арт. 53 ВК, вы бар шчык, якi не мо жа ў дзень вы ба раў быць па мес цы свай го зна хо-
джан ня, мае пра ва не ра ней, чым за пяць дзён да вы ба раў прый сцi ў па мяш кан не для га ла са ван ня 
i пра га ла са ваць. Афi цый на га па цвер джан ня пры чын не маг чы мас цi гра ма дзя нi на прый сцi ў па-
мяш кан не для га ла са ван ня ў дзень вы ба раў не па тра бу ец ца.

Да тэр мi но вае га ла са ван не не пра во дзiц ца на ўчаст ках для га ла са ван ня ўтво ра ных у са на то-
ры ях, пра фi лак то ры ях, да мах ад па чын ку, шпi та лях i iн шых ар га нi за цы ях ахо вы зда роўя, якiя 
аказ ва юць ме ды цын скую да па мо гу ў ста цы я нар ных умо вах, а так са ма для гра ма дзян, якiя ад бы-
ва юць па ка ран не ў вы гля дзе арыш ту, зна хо дзяц ца ў ЛТП.

Да тэр мi но вае га ла са ван не ад бы ва ец ца ў пры сут нас цi не менш за двух сяб раў УВК з 10.00 
да 16.00 i з 16 да 19.00. Для яго вы ка рыс тоў ва ец ца асоб ная скры ня, якая апя чат ва ец ца ў пер-
шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня пе рад па чат кам га ла са ван ня па пра вi лах, уста ноў ле ных 
ч. 3 арт. 51 ВК, пры апя чат ван нi мае пра ва пры сут нi чаць на зi раль нiк. Кож ны дзень пас ля за-
кан чэн ня га ла са ван ня стар шы ня ка мi сii цi яго ны на мес нiк за клей ва юць шчы лi ну ў вы бар чай 
скры нi для га ла са ван ня лiс том па пе ры i рас пiс ва юц ца на iм. Ус крыц цё шчы лi ны ад бы ва ец ца 
што дзён на пе рад па чат кам га ла са ван ня ў пры сут нас цi стар шы нi ка мi сii цi яго на га на мес нi ка, 
пры ўскрыц цi мае пра ва пры сут нi чаць на зi раль нiк. Пас ля за кан чэн ня кож на га дня га ла са ван-
ня стар шы ня ка мi сii цi яго ны на мес нiк скла да юць пра та кол, у якiм указ ва юц ца коль касць бю-
ле тэ няў, атры ма ных ВК, коль касць гра ма дзян, якiя атры ма лi вы бар чыя бю ле тэ нi (у апош нi 
дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня — агуль ная коль касць гра ма дзян, што атры ма лi бю ле тэ нi), 
коль касць па пса ва ных бю ле тэ няў i коль касць не вы ка ры ста ных бю ле тэ няў. Пра та кол пад пiс ва-
ец ца стар шы нёй ка мi сii цi яго ным на мес нi кам i вы веш ва ец ца для ўсе агуль на га азна ям лен ня ў 
па мяш кан нi для га ла са ван ня.

За ха ван не скры нi для га ла са ван ня за бяс печ ва ец ца стар шы нёй ка мi сii. Пас ля за крыц ця вы-
бар ча га ўчаст ка ад каз насць за ахо ву вы бра ча га ўчаст ку ня суць ор га ны МУС. Па мяш кан нi аб-
ста ля ва ныя ахоў най сiг на лi за цы яй з вы ва дам на сiг нал тры во гi на пульт цэнт раль на га на зi ран ня 
пад раз дзя лен няў Дэ парт амен та ахо вы МУС, зда юц ца пад сiг на лi за цыю. Нi нор мы ВК, нi па ста-
но вы ЦВК, не рэ гу лю юць пы тан нi за ха ван ня вы бар чых бю ле тэ няў, спi саў вы бар шчы каў у пе-
ры я ды па-за пра цай УВК. Адзi ным да ку мен там, якi рэ гу люе гэ тыя пы тан нi з'яў ля ец ца Збор нiк 
ме та дыч ных ма тэ ры я лаў для УВК па вы ба рам дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шостага склi кан ня, за цвер джа ных ЦВК, згод на з якiм спi сы вы бар-
шчы каў i вы бар чыя бю ле тэ нi ў пе ры яд з 19.00 да 10.00 га дзiн i з 14.00 да 16.00 га дзiн па вiн ны 
за хоў вац ца ў сей фах аль бо ме та лiч ных ша фах. Сейф (ме та лiч ная ша фа) што дня па за кан чэн нi 
га ла са ван ня ў 19.00 апя чат ва ец ца стар шы нёй ка мi сii цi яго ным на мес нi кам.

2. Пры мус да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi
Па вы нi ках на зi ран ня на ўсiх эта пах да тэр мi но ва га га ла са ван ня экс пер ты кам па нii «Пра ва-

аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ад зна ча юць ад сут насць яко га-не будзь пра грэ су ў па раў на ннi 
з па пя рэд нi мi вы бар ча мi кам па нi я мi. Як i ра ней, да тэр мi но вае га ла са ван не на сi ла ар га нi за ва ны 
мяс цо вай ула дай, ад мi нiст ра цы яй прад пры ем стваў, уста ноў, ВНУ, ха рак тар. У шэ ра гу вы пад-
каў ар га нi за цыя вы барч шы каў для ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi спа лу ча ла ся з эле мен та мi 
кант ро лю над iмi i па гро за мi пры мя нен ня раз на стай ных дыс цып лi нар ных санк цый у да чы нен нi 
да тых, хто не га ла суе.

Гэ та з'яў ля ец ца гру бым па ру шэн нем кан сты ту цый ных пра воў гра ма дзян i прын цы па сва бод-
на га ўдзе лу ў вы ба рах, не ад па вя дае мiж на род ным прын цы пам пра вя дзен ня сва бод ных i дэ ма-
кра тыч ных вы ба раў.
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Так са ма вар та ад зна чыць, што нi ад мi нiст ра цыi прад пры ем стваў, нi ад мi нiст ра цыi ВНУ, згод-
на з дзе ю чым вы бар чым за ка на даў ствам, не з'яў ля юц ца ар га нi за та ра мi вы ба раў, ад каз ны мi за iх 
пра вя дзен не.

Пры мус да га ла са ван ня i ар га нi за ва ны ха рак тар да тэр мi но ва га га ла са ван ня за ста ваў ся ад ным з 
асноў ных вi даў па ру шэн няў. Ён за фiк са ва ны на зi раль нi ка мi кам па нii не менш, чым на 18% УВК.

6 ве рас ня ў Ма гi лёў скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це iмя Ку ля шо ва ад бы ла ся су стрэ ча рэк та-
ра та са сту дэн та мi (Да ку мент 4), на якой, па сут нас цi, кi раў нiц тва за га да ла сту дэн там пай сцi 
на да тэр мi но выя вы ба ры. Пад час свай го вы сту пу рэк тар унi вер сi тэ та Кан стан цiн Бан да рэн ка 
не пры ха ва на па гра жаў сту дэн там, якiя не пра га ла су юць, за нес цi iх у «спiс ня ўдач нi каў» (аў ды ё-
за пiс быў раз ме шча ны на сай це ма гi лёў ска га ад дзя лен ня ПЦ «Вяс на»). «...I яшчэ адзiн мо мант. 
Мно гiя з вас збi ра юц ца па ехаць да до му ... I ад кла да ец ца га ла са ван не. Ну, пры еду ў ня дзе лю з 
до му i сха джу пра га ла сую. Рап там аў то бус не прый шоў. Рап там за хва рэ лi. Рап там неш та яшчэ 
зда ры ла ся. Ну, не прад ба ча ныя аб ста вi ны. I не з'я вi лi ся ў ня дзе лю, не па спе лi да ча су за кан чэн ня 
га ла са ван ня. I па тра пi лi ў так зва ныя «спi сы ня ўдач нi каў». Каб гэ та га па збег нуць — не ад кла-
дай це ў доў гую скры ню. Бя ры це паш пар ты. У нас гэ тыя ўчаст кi пра цу юць ... Пра га ла са ва лi i 
спа кой на з'е ха лi па ха тах...

...Ужо па ча ло ся да тэр мi но вае га ла са ван не. Сён ня я быў на схо дзе ў гу бер на та ра, паў та ры 
га дзi ны iш ло аб мер ка ван не i да вя ло ся кож на му рэк та ру да ваць спра ва зда чу гу бер на та ру, што 
зроб ле на для та го, каб вы ба ры ад бы лi ся i мы год на пра вя лi iх. Мы па куль вы гля да ем не горш за 
iн шых на агуль ным фо не. Але ха чу шчы ра вам ска заць. Дзесь цi да су бо ты мы па вiн ны ве даць 
пры клад ную коль касць лю дзей, якiя пра га ла са ва лi да тэр мi но ва. Я яшчэ раз ка жу: за ка го — не 
важ на, вас нi хто пы тац ца не бу дзе...» На чаль нiк ад дзе ла вы ха ваў чай ра бо ты з мо лад дзю Люд мi-
ла На бо ка ва па пя рэдж ва ла, што сту дэн ты, якiя не пра га ла су юць, бу дуць аба вяз ко ва вы яў ле ныя. 
«На шы су пра цоў нi кi, я на ват ве даю, пра га ла са ва лi на ўчаст ку, якi раз ме шча ны ва ўнi вер сi тэ це, 
вы ка на лi свой гра ма дзян скi аба вя зак. Хлоп цы i дзяў ча ты. Пра ве рыць, га ла са ва лi вы цi не га ла са-
ва лi вель мi лёг ка. Ёсць шмат кант ра лё раў — гэ та i ку ра та ры, i вы ха валь нi кi, i на мес нi кi дэ ка наў, 
якiя так са ма, да рэ чы, пры сут нi ча юць на гэ тай су стрэ чы. Але га лоў ны кант ра лёр, якi па вi нен вы-
зна чыць ва шы па во дзi ны — ва шае сум лен не».

Сту дэнц кi ак тыў 5 ве рас ня на ча ле з Анд рэ ем Лой шам ува хо дзiў ва ўсе бло кi iн тэр на та №11 
БДУ са спi са мi вы бар шчы каў i гуч на па пя рэдж ваў пры сут ных пра тое, што «заўт ра трэ ба iс цi 
га ла са ваць». А ўжо 6 ве рас ня па ўсiх бло ках гэ та га ж iн тэр на та са спi са мi вы бар шчы каў, якiя не 
прый шлi да тэр мi но ва га ла са ваць у пер шы дзень, ха дзi лi сту дэн ты жыл лё ва-бы та вой ка мi сii на 
ча ле з Ка ця ры най Ве рэ нiч. Сту дэн ты ад зна ча лi, што Ка ця ры на Ве рэ нiч па гра жа ла, што тыя, хто 
не пра га ла суе да тэр мi но ва, «больш не жы вуць у iн тэр на це, а ка лi i жы вуць, то са сту дэн та мi з 
Турк ме нi ста на ў па ко ях па ча ты ры ча ла ве кi». Так са ма яна па пя рэдж ва ла, што тыя, хто не пра-
га ла суе ў пер шыя днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня, бу дуць мець праб ле мы з ад мi нiст ра цы яй, ра i ла 
за мест за ня ткаў пай сцi га ла са ваць, а про пус кi за ня ткаў бу дуць «за кры ты» на мес нi кам дэ ка на па 
вы ха ваў чай пра цы. Ка ця ры на Ве рэ нiч «ву чы ла», ка лi да ка гось цi са сту дэн таў па ды дуць жур на-
лiс ты з пы тан нем аб удзе ле ў да тэр мi но вым га ла са ван нi, то iм не аб ход на ад ка заць: «З'яз жаю на 
вы ход ныя да до му, та му вы ра шыў пра га ла са ваць да тэр мi но ва».

Цiск на сту дэн таў праз ста раст груп, БРСМ цi пра фкам аказ ваў ся ў Ба ра на вiц кам дзяр жаў-
ным унi вер сi тэ це, Бе ла рус кiм дзяр жаў ным пе да га гiч ным унi вер сi тэ це, юры дыч ным ка ле джы 
БДУ. У Вi цеб скай дзяр жаў най ака дэ мii ве тэ ры нар най ме ды цы ны, Бе ла рус кiм на цы я наль ным 
тэх нi ла гiч ным унi вер сi тэ це, Бе ла рус кiм дзя жаў ным унi вер сi тэ це iн фар ма ты кi i ра дыё элект ро-
нi кi, Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ мii мас тац тваў, Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ мii су вя зi, Бе ла-
рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар чай ака дэ мii сту дэн там па гра жа лi пе ра зда ча мi, ад лi чэн нем i 
«праб ле ма мi па ву чо бе». Не ка то рыя ВНУ абя ца лi сту дэн там пра да ста вiць афi цый ныя вы ход-
ныя 9 i 12 ве рас ня нi бы та для та го, каб сту дэн ты доб ра ад па чы лi до ма.

У Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар чай ака дэ мii сту дэн там «рэ ка мен да ва лi», за ка го га-
ла са ваць — кан ды да та, якi вы лу чаў ся ад iх ВНУ, пра рэк та ра па ву чэб най пра цы Але ну Ка лес не ву.

А на ўчаст ку №17 па вы бар чай акру зе №84 утва ры ла ся чар га з кур сан таў Ма гi лёў ска га iн сты-
ту та Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў. За 25 хвi лiн тут пра га ла са ва ла 50 ча ла век.

У Баб руй ску ў пер шы дзень га ла са ван ня на ўчаст ку №26, якi раз мя шчаў ся ў ме ды цын скiм 
ка ле джы (Ле нiн ская акру га), пра га ла са ваў 91 ча ла век. Усе яны — сту дэн ты ка ле джу, бы лi апра-
ну тыя ў ме ды цын скiя ха ла ты. На дру гi дзень га ла са ван ня ка ля па мяш кан ня ўжо мож на бы ло 
за ўва жыць не вя лi кiя чэр гi.
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На вы бар чым участ ку №21 Слуц кай вы бар чай акру гi №67 быў за фiк са ва ны мас а вы ўдзел у да-
тэр мi но вым га ла са ван нi на ву чэн цаў ме дыч на га ка ле джу, якiя ўжо за пер шыя два днi га ла са ван ня 
за бяс пе чы лi яў ку ў двац цаць ад сот каў. Вы бар чая ка мi сiя па гэ тым участ ку, у склад якой ува хо-
дзi лi пе ра важ на су пра цоў нi кi мед ка ле джа, а стар шы нёй з'яў ля ла ся на мес нi ца ды рэк та ра Але на 
Каз лоў ская, ужо на ват за га дзя для да тэр мi но ва га га ла са ван ня аб ра ла най боль шую скры ню, а на 
асноў ны дзень вы ба раў па кi ну ла ма лень кую. За 4 днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня свой вы бар зра-
бi лi ўжо ка ля са ра ка ад сот каў ад спiс ка вай коль кас цi вы бар шчы каў. Iн фар ма цыя аб пры му со вым 
ха рак та ры га ла са ван ня па цвер дзi ла ся i фак тыч ны мi свед чан ня мi: ад на са сту дэн так мед ка ле джу 
на ўчаст ку пры зна ла ся, што на стой лi выя «прось бы» аб не аб хо дас цi пра га ла са ваць да тэр мi но ва 
сы хо дзяць ад ку ра та раў на ву чаль ных груп.

Ула ды вы ка рыс тоў ва лi яшчэ адзiн пра ве ра ны пад час па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй спо саб 
за бес пя чэн ня яў кi на да тэр мi но вым га ла са ван нi — пра вя дзен не баць коў скiх схо даў (вя лi кая 
коль касць вы бар чых участ каў раз мя шча ла ся ў на ву чаль ных уста но вах).

Так, у Ба ра на вi чах у ся рэд няй шко ле № 21у пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня ад быў ся 
агуль на школь ны баць коў скi сход, на якi баць кам вуч няў бы ло пра па на ва на прый сцi з паш пар та мi. 
На сход з вы сту пам пры еха ла дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi коў i кан ды дат у дэ пу та ты Воль га Па лi-
ты ка. Пас ля ня доў гай яе пра мо вы вы сту пiў ды рэк тар шко лы, якi ска заў: «Вось наш кан ды дат, да-
вай це яго пад тры ма ем». У дру гi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня так са ма ад быў ся сход баць коў — 
ужо 1-3 кла саў. На 8 ве рас ня быў за пла на ва ны сход баць коў 4-6 кла саў i так — да кан ца тыд ня. А на 
дзень га ла са ван ня ў ак та вай за ле шко лы быў пры зна ча ны для баць коў свя точ ны кан цэрт. Баць коў-
скiя схо ды пра хо дзi лi ў днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня i ў ся рэд няй шко ле №16 Ба ра на вi чаў, дзе быў 
раз ме шча ны вы бар чы ўчас так №19. 7 ве рас ня ад бы лi ся баць коў скiя схо ды амаль па ўсiх шко лах гэ-
та га го ра да, у гiм на зii №4 — 9 ве рас ня агуль на гiм на зiч ны баць коў скi сход. (Да ку мент 5) На схо дах 
у ся рэд няй шко ле №15 i гiм на зii зноў ад бы лi ся вы сту пы кан ды дат кi Воль гi Па лi ты ка.

Та кая ж сi ту а цыя фiк са ва ла ся i ў на ву чаль ных уста но вах Баб руй ска. На прык лад, у гiм на зii 
№2 (у бу дын ку гiм на зii быў раз ме шча ны вы бар чы ўчас так №4 Ле нiн скай акру гi) 7 ве рас ня збi-
ра лi баць коў вуч няў ма лод шых кла саў, на 8-е ве рас ня бы лi за пла на ва ныя схо ды з удзе лам баць коў 
вуч няў ста рэй шых кла саў. Баць коў скi сход у гiм на зii №3 на ве да ла пер шая сак ра тар ка баб руй-
ска га БРСМ i яна ж — да ве ра ная асо ба кан ды да та Iры ны Ры ней скай (на чаль нi ка ўпраў лен ня 
аду ка цыi, спор ту i ту рыз му гар вы кан ка ма). У шко ле №9 так са ма прай шлi баць коў скiя схо ды, 8 i 
9 ве рас ня па доб ныя схо ды пра хо дзi лi i ў iн шых баб руй скiх шко лах i гiм на зi ях.

У са лi гор скай шко ле №1 раз мя шча лi ся ад ра зу ча ты ры ўчаст кi для га ла са ван ня. Ад мi нiст ра-
цыя шко лы, су пра цоў нi кi якой пры ма лi ак тыў ны ўдзел у вы ба рах у якас цi сяб раў учас тко вых вы-
бар ка маў, а ды рэк тар шко лы ўзна чаль ва ла адзiн з iх, амаль ва ўсе днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня 
пра во дзi лi баць коў скiя схо ды.

На вы бар чы ўчас так №19 Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру гi №68 пад ка нец пра цоў на га 
дня лю дзi пры хо дзi лi ар га нi за ва ны мi груп ка мi па 5-6 ча ла век. Са мi вы бар шчы кi не ха ва лi, што 
га ла су юць да тэр мi но ва з-за цiс ку на пра цы. У пры ват нас цi, та кая iн фар ма цыя на ўчаст ку агуч ва-
ла ся ра бот нi кам пер ша га ру даў праў лен ня «Бе ла русь ка лiя».

Пра пры мус да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi на Случ чы не па ве дам ляў не за леж ны на зi-
раль нiк з участ ка №13 па Слуц кай вы бар чай акру зе №67Анатоль Бо лазь. У пры ват нас цi, пра гэ та 
ка за лi су пра цоў нi кi слуц кай ЖКГ, якiя праз цiск ад мi нiст ра цыi вы му ша ны бы лi iс цi на ўчаст кi 
для га ла са ван ня да тэр мi но ва.

Жы ха ры па сёл ка Бро жа Баб руй ска га ра ё на рас ка за лi на зi раль нi кам, што мяс цо выя ўла ды 
бы лi вель мi за не па ко е ныя не вя лi кай яў кай на да тэр мi но вае га ла са ван не: за пер шыя два днi тут 
пра га ла са ва лi 12 ча ла век. 7 ве рас ня ў па сё лак пры яз джаў стар шы ня рай вы кан ка ма Аляк сандр 
Осi паў, i пас ля гэ та га на вед валь насць вы бар ча га ўчаст ку №4 па леп шы ла ся: за трэ цi дзень да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня сю ды прый шлi 39 ча ла век. Мяс цо выя жы ха ры рас ка за лi на зi раль нi кам, 
што ра бот нi кi Брож ска га сель са ве та ў ад кры тую «го няць» iх га ла са ваць i на каз ва юць, каб абi-
ра лi кан ды да та-ген ды рэк та ра «Бабушкиной крынки» Iга ра Ка нан чу ка.

3. Ра зы хо джан нi ў да дзе ных 
па коль кас цi пра га ла са ваў шых да тэр мi но ва

Ад ным з най больш рас паў сю джа ных вi даў вы яў ле ных па ру шэн няў ста ла не су па дзен не да-
дзе ных на зi раль нi каў з да дзе ны мi УВК аб коль кас цi гра ма дзян, што ўзя лi ўдзел у га ла са ван нi. Не 
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менш, чым у 55% УВК на зi раль нi кi бы лi свед ка мi та кiх не су па дзен няў па яў цы: коль кас цi пра га-
ла са ваў шых да тэр мi но ва, прад стаў ле ных УВК, з да дзе ны мi на зi раль нi каў.

Агуль ны пра цэнт ра зы хо джан ня ў да дзе ных за ўсе пяць дзён да тэр мi но ва га га ла са ван ня 
склаў 14% у бок за вы шэн ня яў кi. Для па раў на ння: пад час пар ла менц кiх вы ба раў 2012 г. агуль ны 
пра цэнт за вы шэн ня яў кi УВК у па раў на ннi за да дзе ны мi на зi раль нi каў скла даў 10,4% за ўсе пяць 
дзён да тэр мi но ва га га ла са ван ня. 

Ад роз нен не ў да дзе ных ка мi сiй i на зi раль нi каў у яў цы вы бар шчы каў у бок па ве лi чэн ня фiк са-
ва ла ся ва ўсе днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня. Па не ка то рых вы бар чых участ ках роз нi ца ў да дзе-
ных ка мi сiй i на зi раль нi каў па яў цы вы бар шчы каў на да тэр мi но вым га ла са ван нi на сi ла ана маль-
ны ха рак тар — у два, тры, пяць i на ват у дзе сяць ра зоў бо лей за да дзе ныя на зi раль нi каў.

У пер шы дзень вя лi кае ра зы хо джан не па мiж лiч ба мi ў пра та ко лах i атры ма ны мi на зi раль нi ка мi 
бы ло за фiк са ва на: ва УВК №3 АВК №46 г.Свет ла гор ска (49 па да дзе ных УВК i 18 па да дзе ных на зi-
раль нi каў), ва УВК №11 АВК №84 г. Ма гi лё ва (217 i 85 ад па вед на), ва УВК №17 АВК №52 г. Грод-
на (77 i 29 ад па вед на), ва УВК №122 АВК №94 г. Мiн ска (105 i 9 ад па вед на), ва УВК №401 АВК 
№103 г. Мiн ска (80 i 66 ад па вед на), ва УВК №420 АВК №103 (56 i 19 ад па вед на), ва УВК №8 АВК 
№6 г. Ба ра на вi чы (57 i 30 ад па вед на), ва УВК №12 АВК №59 г. Смар го нi (57 i 19 ад па вед на).

У дру гi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня ра зы хо джан не па мiж лiч ба мi ў пра та ко лах i атры-
ма ны мi на зi раль нi ка мi бы ло за фiк са ва на: ва УВК №1 АВК №46 г. Свет ла гор ска (59 па да дзе ных 
УВК i 33 па да дзе ных на зi раль нi каў), ва УВК №21 АВК №68 г. Са лi гор ска (103 i 83 ад па вед на), 
ва УВК №30 АВК №73 г. Ма ла дэ чна (175 i 103 ад па вед на), ва УВК № 28 АВК №46 (94 i 43 ад па-
вед на), УВК №10 АВК №72 г. Ма ла дэ чна (106 i 45 ад па вед на), УВК №29 АВК №2 г. Брэс та (81 
i 31 ад па вед на), УВК №11 АВК №84 г. Ма гi лёва (198 i 73 ад па вед на), УВК №6 АВК №44 г. Рэ-
чы цы (120 i 60 ад па вед на), ва УВК №31 АВК №42 г. Ма зы ра (48 i 23 ад па вед на), ва УВК №420 
АВК 103 г. Мiн ска (91 i 73 ад па вед на). Вар та ад зна чыць, што ся род тых УВК, дзе ў пер шы дзень 
га ла са ван ня бы ла ад зна ча на не са мая вы со кая роз нi ца па мiж да дзе ны мi на зi раль нi каў i УВК, з'я-
вi лi ся тыя, што па ка за лi гэ тую ана маль ную роз нi цу ў дру гi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня. У 
той жа час УВК, па якiх на зi раль нi кi кам па нii за фiк са ва лi са мую вы со кую, ана маль ную, роз нi цу ў 
да дзе ных у пер шы дзень, знi зi лi сваю ак тыў насць у дру гi дзень га ла са ван ня.

Вя лi кае ра зы хо джан не ў трэ цi дзень га ла са ва ня па мiж лiч ба мi ў пра та ко лах i атры ма ны мi 
на зi раль нi ка мi бы ло за фiк са ва на: ва УВК №38 АВК №85, якая цал кам бы ла сфар ма ва на з на стаў-
нi каў гiм на зii №2 г. Ма гi лёва пад кi раў нiц твам ды рэк та ра гэ тай жа гiм на зii Ула дзi мi ра Фе шчан-
кi, дзе пра га ла са ва лi 263 ча ла ве кi па да дзе ных УВК i 46 па да дзе ных на зi раль нi каў кам па нii; ва 
УВК №11 АВК №84 г. Ма гi лёва (184 i 81 ад па вед на). Ста бiль на за вы ша ныя лiч бы ўсе тры днi 
да тэр мi но ва га га ла са ван ня за фiк са ва ныя на тэ ры то рыi вы бар чай акру гi №46 г. Свет ла гор ска: 
08.09 ва УВК №17 па да дзе ных ка мi сii пра га ла са ва лi 187 ча ла век, а па да дзе ных на зi раль нi каў 
кам па нii — 55 ча ла век, ва УВК № 23 (115 i 50 ад па вед на), ва УВК №28 (107 i 62 ад па вед на),ва 
УВК №22 (131 i 68 ад па вед на). У Брэсц кай воб лас цi ва УВК №29 АВК №2 г. Брэс та па да дзе ных 
ка мi сii пра га ла са ва ла 157, а па да дзе ных на зi раль нi каў — 45 ча ла век, ва УВК №8 АВК №6 г.Ба-
ра на вi чы — 210 i 67 ад па вед на. Па доб ная сi ту а цыя i ў Го мель скай воб лас цi: УВК №6 АВК №44 
г.Рэ чы цы (181 i 61 ад па вед на), УВК №9 АВК №32 г.Го ме ля (350 па да дзе ных УВК i 135 — па да-
дзе ных на зi раль нi каў). З вель мi вы со кай роз нi цай па мiж да дзе ны мi ка мi сii i яў кай вы бар шчы каў 
су тык ну лi ся i ў Мiн ску i Мiн скай воб лас цi: ва УВК №420 АВК №103 г.Мiн ска па да дзе ных ка мi-
сii пра га ла са ва ла 117 ча ла век, а па да дзе ных на зi раль нi каў — 68, ва УВК №91 АВК №93г.Мiн ска 
(165 i 26 ад па вед на), ва УВК №402 АВК №103 г. Мiн ска (127 i 93 ад па вед на), ва УВК №21 АВК 
№68 г.Са лi гор ска (145 i 74 ча ла ве кi ад па вед на).

У чац вёр ты дзень га ла са ван ня аб са лют на рэ корд ная роз нi ца па мiж да дзе ны мi УВК i на зi-
раль нi каў бы ла за фiк са ва на ва УВК №9 на акру зе №32 ў г.Го ме лi, дзе па да дзе ных УВК да тэр мi-
но ва пра га ла са ва лi 584 ча ла ве кi, а па да дзе ных на зi раль нi каў — 106. Там жа, у Го ме лi, ва УВК 
№1 АВК № 35 па да дзе ных УВК пра га ла са ва лi 125 ча ла век, па да дзе ных на зi раль нi каў — 56. 
Вы со кая роз нi ца па мiж да дзе ны мi аб яў цы за фiк са ва ная ў Мiн ску: ва УВК №91 АВК №93 г. Мiн-
ска (115 ча ла век па да дзе ных УВК i 25 — па да дзе ных на зi раль нi каў), ва УВК №420 АВК №103 
г. Мiн ска (128 i 33 ад па вед на); у Ма ла дэ чна ва УВК №10 АВК №72 (183 i 114 ад па вед на). Ва 
УВК №22 АВК №84 г. Ма гi лё ва за фiк са ва на яў ка — 236 па да дзе ных УВК i 77 ча ла век па да дзе-
ных на зi раль нi каў; ва УВК №11 АВК №84 г. Ма гi лё ва — 174 i 94 ад па вед на. У Брэсц кай воб лас цi 
ва УВК №29 АВК №2 г. Брэс та па да дзе ных УВК яў ка на га ла са ван не — 249 ча ла век, а па да дзе-
ных на зi раль нi каў — 68. Ва УВК №21 АВК № 5 г. Ба ра на вi чы так са ма за фiк са ва на вя лi кая роз-
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нi ца ў да дзе ных (224 i 154 ад па вед на), ва УВК №10 той жа акру гi — 131 i 46 ад па вед на. Ва УВК 
№8 АВК №6 г. Ба ра на вi чы роз нi ца па мiж да дзе ны мi — 219 i 72, УВК №28 той жа акру гi — 141 
i 41 ад па вед на. Ва УВК №17 АВК №42 г.Ма зы ра так са ма бы ла вя лi кая роз нi ца па мiж да дзе ны мi 
(255 i 155 ча ла век ад па вед на).

Бы ла ад зна ча на, што на вы бар чых ўчаст ках, дзе не бы ло ар га нi за ва на на зi ран не, яў ка бы ла 
знач на вы шэй шая, чым на тых, дзе на зi ран не бы ло на ла джа на. На прык лад, у Го мель скай-Цэнт-
раль най акру зе №34 пры пры сут нас цi на зi раль нi каў на ўчаст ку №32 яў ка бы ла 24-25 ча ла век у 
пер шы i дру гi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня. У трэ цi дзень, ка лi на зi раль нiк не пры сут нi чаў 
на ўчаст ку, а толь кi прый шоў ве ча рам, у пра та ко ле ўба чыў ужо трох знач ную лiч бу — 131 ча ла-
век. На су сед нiм участ ку, якi раз мя шчаў ся ў па мяш кан нi той жа шко лы, — 200 ча ла век пра га ла-
са ва лi да тэр мi но ва за трэ цi дзень, там так са ма не бы ло на зi раль нi ка.

На ўчаст ку №24 па Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру зе №68, дзе вя ло ся на зi ран не, за 
4 днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня свае га ла сы па кi ну лi ка ля 150 ча ла век. На су сед нiм жа ўчаст-
ку №23, якi па коль кас цi i са цы яль на-дэ ма гра фiч ным скла дзе вы бар шчы каў па доб ны на ўчас так 
№24, афi цый ная лiч ба тых, хто пры няў удзел у га ла са ван нi за гэ ты ж пе ры яд, удвая боль шая. На 
апош нiм участ ку не за леж нае на зi ран не ад сут нi ча ла.

Не менш, чым у 14,44% УВК ад зна ча ны фак ты ўмя шаль нiц тва па боч ных асоб у пра цу ка мi-
сiй (гэ тая тэн дэн цыя раз вi ва ла ся па на рас та ю чай: 8,6% — у пер шы дзень, 12% — у дру гi дзень, 
12,8% — у трэ цi, 9,4% — у чац вёр ты). Фiк са ва лi ся вы пад кi не вы веш ван ня вы нi ко вых пра та ко лаў 
з да дзе ны мi да тэр мi но ва га га ла са ван ня, а так са ма пра цы ка мi сiй па-за гра фi кам.

Дынаміка дадзеных па днях датэрміновага галасавання

Прад стаў нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» кан ста та та ва лi, што прак ты-
ка пра вя дзен ня да тэр мi но ва га га ла са ван ня за ста ец ца ад ной з сiс тэм ных праб лем вы бар ча га пра-
цэ су i ства рае гле бу для раз на стай ных ма нi пу ля цый i фаль сi фi ка цый. У су вя зi з гэ тым рэ ка мен да-
цыi БДIПЧ АБ СЕ ад нос на зме наў пра цэ дур да тэр мi но ва га га ла са ван ня за ста юц ца ак ту аль ны мi 
i пас ля пра вя дзен ня вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь шос та га склi кан ня.
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4. Умо вы для на зi ран ня пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня
Пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня 5% на зi раль нi каў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя 

вы ба ры» су тык ну лi ся з пе ра шко да мi i ад мо ва мi сяб раў ВК прад ста вiць пра ду гле джа ную дзе ю-
чым вы бар чым за ка на даў ствам iн фар ма цыю.

Сяб ры ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй па тра ба ва лi ад на зi раль нi каў са чыць за хо дам вы ба раў 
толь кi з вы зна ча ных мес цаў, што ча сам знi шча ла сам сэнс на зi ран ня цi ства ра ла знач ныя пе ра-
шко ды. На зi раль нi каў на вы бар чым участ ку №12, якi быў раз ме шча ны ў шко ле №1 Смар го нi 
раз мяс цi лi та кiм чы нам, што яны не ба чы лi нi пра цэ су вы да чы бю ле тэ няў вы бар шчы кам, нi пра-
цэ су ўкiд ван ня iмi за поў не ных бю ле тэ няў у скры ню. Пе рад ва чы ма на зi раль нi каў бы лi толь кi 
ўва хо ды ў ка бi ны для та ем на га га ла са ван ня.

У ка бi не це ды рэк та ра шко лы №20 Баб руй ска бы лi раз ме шча ны два вы бар чыя ўчаст кi — 
№35 i №36. На зi раль нi кам спа чат ку да зво лi лi ся дзець у пры ём най на ка на пе, пас ля ска за лi, 
што на ка на пах нель га — трэ ба зна хо дзiц ца па-за па мяш кан нем, каб нi ко му не пе ра шка джаць. 
На зi раль нi кам ска за лi: «Ка лi моц на за хо ча це, усё ўба чы це». На Га лi ну Смiр но ву, да ве ра ную 
асо бу кан ды да та ў дэ пу та ты Але га Жал но ва сяб ры ка мi сii па гра жа лi склас цi скар гу за тое, 
што яна па ды шла да вы бар ча га ўчаст ку блi жэй, чым на тры мет ры. На ўчаст ку № 2, якi зна хо-
дзiў ся ў Цэнт ры воль на га ча су i твор час цi Баб руй ска, сяб ры ка мi сii так са ма ад ра зу вы зна чы лi 
для не за леж на га на зi раль нi ка вель мi ня зруч нае мес ца: за ка ло най. Ка лi на зi раль нiк ся даў на 
адзiн бок ста ла, ба чыў з-за ка ло ны толь кi сяб раў ка мi сii, на дру гiм ба ку ста ла — толь кi скры ню 
для га ла са ван ня. Толь кi пас ля зва ро ту ў акру го вую ка мi сiю на зi раль нi ка пе ра са дзi лi на больш 
зруч нае мес ца.

На зi раль нi кi ў не ка то рых вы пад ках атрым лi ва лi агрэ сiў нае су праць дзе ян не за спро бы ўка-
заць сяб рам ка мi сiй на вы яў ле ныя не да хо пы. Мi ха iл Са шко — да ве ра ная асо ба кан ды да та ў дэ-
пу та ты Але ся Ма сю ка па Сло нiм скай вы бар чай акру зе № 58, якi на зi раў на Но вым участ ку № 
9, за ўва жыў, што чле ны ка мi сii не апя ча та лi сейф i па кой, у якiм за хоў ва юц ца скры ня i бю ле тэ нi 
для га ла са ван ня. На за ўва гу i па тра ба ван не апя ча таць сейф з бю ле тэ ня мi i па кой яму ад ка за лi: 
«Не ва ше де ло!».

На мно гiх участ ках на зi раль нi кi су ты ка лi ся з не аб грун та ва най за ба ро най на фо та- i вi дэа-
здым кi. Не за леж ныя на зi раль нi кi з Грод на ў пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня за ўва жы-
лi, што на ўчаст ку №14 Гро дзен скай-Цэнт раль най вы бар чай акру гi 51 (зна хо дзiў ся ў ся рэд няй 
шко ле №2) веч ка скрын кi не шчыль на пры ля га ла да сце нак. Шчы лi ны ў скрын цы за кле е ны звы-
чай ным скот чам, якi пры жа дан нi мож на ад клей ваць i пе ра клей ваць. Сфа та гра фа ваць скрын ку 
на зi раль нi кам прад стаў нi кi ўчаст ко вай ка мi сii не да зво лi лi. Участ ко вая ка мi сiя Со жа ва га ўчаст ка 
№33 у Кры ча ве спа чат ку да зво лi ла, а на на ступ ны дзень за ба ра нi ла на зi раль нi ку Сяр гею Ня роў-
на му фа та гра фа ваць на вы бар чым участ ку. 6 ве рас ня ён пiсь мо ва звяр нуў ся ва ўчаст ко вую вы-
бар чую ад нос на да зво лу на фа та гра фа ван не пра цэ су га ла са ван ня, i 8 ве рас ня атры маў ста ноў чы 
ад каз. Ад нак ужо на на ступ ны дзень УВК пе ра гле дзе ла сваё ра шэн не i па ве да мi ла на зi раль нi ку, 
што зды маць на вы бар чым участ ку яму нель га.

Ула ды, як i ў па пя рэд нiя вы бар чыя кам па нii, iнi цы я ва лi ма са вае вы лу чэн не праў лад ных на зi-
раль нi каў. Для iх быў вы да дзе ны асоб ны Да па мож нiк (быў вы яў ле ны ў на зi раль нi каў у Го ме лi — 
Да ку мент 6), у якiм мэ та дзей нас цi бы ла вы зна ча на на ступ ным чы нам: « Мэ тай Ва шай пры сут-
нас цi з'яў ля ец ца са дзе ян не ка мi сii ў вы ка нан нi за ка на даў ства аб вы ба рах, та му, ка лi хто-не будзь 
не аб грун та ва на аб вi на ва цiць ка мi сiю ў якiх-не будзь па ру шэн нях, Ва шыя тлу ма чэн нi мо гуць да-
па маг чы вы ра шыць не па ра зу мен не. У су вя зi з гэ тым рэ ка мен ду ец ца ад люст роў ваць у ад па вед-
ных спра ва зда чах вы нi кi на зi ран ня». У да дат ках бы лi прад стаў ле ныя ты по выя за ява i акт. У за яве 
пра па ноў ва ла ся ўка заць, што «пра цэс га ла са ван ня быў ар га нi за ва ны i пра ве дзе ны ў ад па вед нас-
цi з па тра ба ван ня мi Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь» i па пра сiць да лу чыць та кую за яву 
i ко пiю спра ва зда чы да ма тэ ры я лаў мiж на род ных на зi раль нi каў. У ак це аб па ру шэн нi Вы бар ча га 
ко дэк са ўнут ра на му на зi раль нi ку рэ ка мен да ва ла ся за фiк са ваць па ру шэн нi з бо ку не за леж ных 
на зi раль нi каў, якiя «час та па ды хо дзi лi да ста ла вы да чы бю ле тэ няў, вы лу ча лi ўчаст ко вай ка мi сii 
прэ тэн зii i пра па ноў ва лi свае рэ ка мен да цыi». Та кi акт па вi нен быў быць на кi ра ва ны ў пра ку-
ра ту ру го ра да i ў тэ ры та ры яль ную вы бар чую ка мi сiю. Скла дан не за яў i ак таў бы ло вы не се на 
так са ма ў 10 асноў ных па тра ба ван няў да ўнут ра ных на зi раль нi каў пад пунк там 9. А пад ну ма рам 
4 — «ад кры тасць да дыя ло гу i пе ра ка наў часць з мiж на род ны мi на зi раль нi ка мi».
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Та кiм чы нам, праў лад ных на зi раль нi каў рых та ва лi не для та го, каб са чыць за аб' ек тыў нас цю 
вы бар ча га пра цэ са, а каб ма са ва па да ваць за явы мiж на род ным на зi раль нi кам, што вы ба ры пра-
хо дзяць у ад па вед нас цi з за ко нам, а так са ма быць «збро яй» па па збаў лен нi акрэ ды та цыi не за-
леж ных на зi раль нi каў i на зi раль нi каў ад апа зi цый ных пар тый.

Не за леж ны на зi раль нiк з са лi гор ска га ўчаст ка №24 Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акругі 
№68 Ула дзi мiр Шы ла ад зна чаў, што на ўчаст ках без не за леж на га на зi ран ня нi я кiх iн шых на зi-
раль нi каў фак тыч на не пры сут нi ча ла. На тых жа ўчаст ках, дзе пры сут нi ча лi прад стаў нi кi кам па-
нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», бы лi i праў лад ныя на зi раль нi кi. Як яны са мi пры-
зна ва лi ся Ула дзi мi ру Шы лу, удзель нi ча лi не па ўлас ным жа дан нi, а праз цiск ад мi нiст ра цыi на 
пра цоў ным мес цы. Фiк са ва лi ся вы пад кi, ка лi та кiя на зi раль нi кi ўво гу ле не ве да лi, што за вы ба ры 
ад бы ва юц ца i што за кан ды да ты ў iх удзель нi ча юць. На гэ тым участ ку не толь кi стар шы ня i сяб-
ры ка мi сii з'яў ля лi ся ды рэк та рам i пад нача ле ны мi яму су пра цоў нi ка мi пе рша га ру даў праў лен ня 
«Бе ла русь ка лiя», але i праў лад ныя псеў да на зi раль нi кi з'яў ля лi ся ра бот нi ка мi гэ та га ж руд нi ка. 
Спа дар Гар ба чоў, той са мы ды рэк тар i стар шы ня ка мi сii, на ват не ха ва ю чы ся, на ўпрост ад да ваў 
за га ды сва iм пад на ча ле ным-на зi раль нi кам, ка лi iм ся дзець на ўчаст ку, а ка лi iс цi на пра цу.

На зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» су ты ка лi ся i з ад кры тым су-
праць дзе ян нем з бо ку ка мi сiй у ажыц цяў лен нi сва iх паў на моц тваў.

Так, Ка ця ры ну Пiль нiк, якая на зi ра ла на ўчаст ку №126 па Свiс лац кай акру зе №94 Мiн ска, 
у апош нi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня сяб ры ка мi сii ў 18.50, за 10 хвi лiн да за кан чэн ня га-
ла са ван ня, пры му сi лi вый сцi з па мяш кан ня, а са мi за чы нi лi ся на ключ. Дзяў чы на ра зам з на зi-
раль нi цай з су сед ня га участ ку №125 Iнай Муд ра чэн ка да ча ка лi ся, па куль ка мi сiя па кi не па кой, 
i за па тра ба ва лi, каб iм па ве да мi лi вы нi кi апош ня га дня да тэр мi но ва га на зi ран ня, а так са ма да лi 
зра бiць ко пiю пра та ко ла. Ад нак стар шы ня ка мi сii па ча ла не ка му тэ ле фа на ваць, ра iц ца i ска за ла, 
што ад чы няць па кой не бу дзе, бо пра цоў ны час скон чыў ся, а ключ яна нi бы та ўжо ад да ла су пра-
цоў нi ку мi лi цыi. На зi раль нi цы па лi чы лi, што па коль кi стар шы ня ка мi сii не хо ча ад чы няць учас-
так i па каз ваць вы нi ко вы пра та кол, то ён мог быць i не вы ве ша ны. На зi раль нi цы ад зна чы лi, што 
за па пя рэд нiя днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня сяб ры ка мi сii не да пiс ва лi коль касць вы бар шчы каў 
на гэ тым участ ку, i звя за лi за ба ро ну азна ё мiц ца з вы нi ко вым пра та ко лам з тым, што ў апош нi 
дзень ка мi сiя вы ра шы ла вы пра вiць сi ту а цыю i да ба вiць га ла соў. У вы нi ку на зi раль нi цам ска за лi, 
ка лi яны хо чуць уба чыць пра та кол — каб пры хо дзi лi на на ступ ны дзень. Скар гу на зi раль нi цы 
па даць не змаг лi, бо ка мi сiя спа сла ла ся на за крыц цё ўчаст ку i не пры ня ла яе.

Ва УВК № 28 АВК № 27 г. По лац ка быў ад зна ча ны вы па дак бес пад стаў на га па збаў лен ня акрэ-
ды та цыi на зi раль нi ка Юрыя Бель ска га. На зi раль нiк па даў у ка мi сiю скар гу на тое, што жы хар цы 
По лац ка вы да лi бю ле тэнь для га ла са ван ня, ха ця яна не з'яў ля ла ся гра ма дзян кай Бе ла ру сi i не ме-
ла пра ва га ла са ваць. Ю.Бель скi за ўва жыў, што бю ле тэнь ёй вы да лi па ра сiй скiм паш пар це. Участ-
ко вай ка мi сii да вя ло ся пры знаць, што скар га не бес пад стаў ная, але тут жа з'я вi ла ся скар га i на 
на зi раль нi ка — за тое, што ён за мi нае пра цы ка мi сii. На гэ тай пад ста ве яго вы да лi лi з участ ка.
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ДЗЕНЬ ВЫ БА РАЎ
У ад па вед нас цi з Ука зам Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь № 190 вы ба ры ў Па ла ту прад стаў-

нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня бы лi пры зна ча ны i прай шлi 
11 ве рас ня 2016 го да.

У гэ ты дзень вы бар шчы кi маг лi га ла са ваць як на ўчаст ках для га ла са ван ня, так i па мес цы 
свай го зна хо джан ня.

Згод на з арт. 50 ВК, га ла са ван не ў дзень вы ба раў пра во дзiц ца з 8 да 20 га дзiн.

Вы сно вы ад нос на га ла са ван ня ў дзень вы ба раў, а так са ма пад лi ку га ла соў грун ту юц ца на 
спра ва зда чах на зi раль нi каў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» з 326 вы бар чых 
участ каў, апра цоў ка якiх за вер шы ла ся ў 6.00 12 ве рас ня 2016 г.

1. Га ла са ван не на вы бар чых участ ках
Пе рад па чат кам га ла са ван ня скры нi для га ла са ван ня пра вя ра юц ца, плам бу юц ца. Бю ле тэнь 

для га ла са ван ня вы да ец ца гра ма дзя нi ну сяб рам УВК на пад ста ве спi су вы бар шчы каў пас ля прад'-
яў лен ня паш пар та або iн ша га да ку мен та, вы зна ча на га ЦВК.

Га ла са ван не на вы бар чых участ ках тра ды цый на пра во дзi ла ся на да стат ко ва вы со кiм тэх нiч-
ным уз роў нi, у цэ лым пра цэ ду ры га ла са ван ня за бяс печ ва лi ся ў ад па вед нас цi з ВК.

Ста ноў чай прак ты кай з'яў ля ла ся па шы рэн не маг чы мас цяў для ўдзе лу ў га ла са ван нi лю дзей з 
iн ва лiд нас цю. Ра зам з тым, толь кi 42% вы бар чыя ўчаст кi бы лi да ступ ны для лю дзей з па нi жа най 
ма бiль нас цю. Там, дзе та кiх умоў не бы ло, у 65% вы пад каў у ка мi сii пры сут нi ча лi лю дзi, якiя маг лi 
да па маг чы зай сцi ча ла ве ку з iн ва лiд нас цю. На 7% участ каў, дзе бы лi гра ма дзя не з па ру шэн нем 
зро ку, не ства ры лi маг чы мас цi пра га ла са ваць па срод кам лу пы цi тра фа рэ ту.

Аб не маг чы мас цi ба чыць ста лы для вы да чы бю ле тэ няў, ка бi ны для га ла са ван ня i вы бар чых 
скры няў па ве да мi лi на зi раль нi кi з 7% участ каў, дзе вя ло ся на зi ран не: з участ каў № 320, 321, 322 
Ясе нiн скай ВА №100, з участ ка № 28 Го мель скай-Цэнт раль най ВА № 33, з участ ка № 85 Вас-
не цоў скай ВА № 93, з участ каў № 4 i № 13 Ар шан скай га рад ской ВА №25, з участ ка №24 Ба-
ра на вiц кай-Ус ход няй ВА № 6, з участ ка № 50 Ба ры саў скай сель скай ВА № 63, з участ ка № 11 
Жо дзiн скай ВА № 64, з участ ка № 1 Ма гi лёў скай-Ле нiн скай ВА № 84, з участ ка № 62 Ма гi лёў-
скай-Цэнт раль най ВА № 85 ды iн шых.

Асноў най пры чы най не маг чы мас цi ба чыць ста лы для вы да чы бю ле тэ няў, ка бiн для га ла са-
ван ня i скры няў з'яў ля ла ся тое, што на зi раль нi каў раз мяс цi лi ў ня зруч ных мес цах або на вя лi кай 
ад лег лас цi.

ПЫ ТАН НЕ ТАК,% НЕ,%
Цi прад ста вi лi на зi раль нi кам iн фар ма цыю аб коль кас цi вы бар шчы каў на ўчаст ку?  96,6% 3,4%
Цi прад ста вi лi на зi раль нi кам коль касць атры ма ных вы бар шчы ка мi бюл е тэ няў?  97,4% 2,6%
Цi прад ста вi лi на зi раль нi кам iн фар ма цыю аб коль кас цi па жа даў шых га ла са ваць па мес цы 
свай го зна хо джан ня?  85% 15%

Цi маг лi на зi раль нi кi ба чыць ста лы для вы да чы бю ле тэ няў, ка бi ны для га ла са ван ня 
i скры нi для бю ле тэ няў? 92,3% 7,7%

Цi фiк са ва лi ся фак ты вы да чы не каль кiх бю ле тэ няў ад ной асо бе?  2,6% 97,4%
Цi фiк са ва лi ся вы пад кi агi та цыi на вы бар чым участ ку? 2,2% 97,8%
Цi па сту па лi скар гi на пра цу ка мi сii?  16,7% 83,3%
Цi бы ла прад стаў ле на вы бар шчы кам з па ру шэн нем зро ку маг чы масць пра га ла са ваць 
па срод кам лу пы цi тра фа рэ ту? 88,9% 11,1%

Цi да ступ ны ўчас так для лю дзей з па нi жа най ма бiль нас цю? 41,6% 58,4%

На не ка то рых за кры тах участ ках фiк са ва ла ся 100% га ла са ван не вы бар шчы каў, што па кi да ла 
пы тан не ад нос на доб ра ах вот нас цi iх удзе лу ў вы ба рах. Так, на за кры тым участ ку №60 па Аў та-
за вод скай акру зе №92 у 10-й га рад ской клi нiч най баль нi цы Мiн ска яў ка вы бар шчы каў скла ла 
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100% — пра га ла са ва лi ўсе 605 ча ла век. 10-я клi нiч ная баль нi ца Мiн ска спе цы я лi зу ец ца на аф-
таль ма ла гiч най мiк ра хi рур гii, хi рур гiч най панк рэ а та ло гii, та ра каль най хi рур гii. Уся го ў баль нi цы 
сем хi рур гiч ных ад дзя лен няў i яшчэ два ад дзя лен нi анэс тэ зi я ло гii i рэ анi ма цыi. За ста ва ла ся пы-
тан не i ад нос на та го, цi са праў ды вы бар шчы кi, зме шча ныя ў рэ анi ма цыi, га ла са ва лi са ма стой на i 
цi га ла са ва лi ўво гу ле.

Хво рым у Бя ро заў скай баль нi цы га ла са ваць без да ку мен таў да зво лiў на мес нiк стар шы нi 
ўчаст ко вай вы бар чай ка мi сii №62 i ад на ча со ва на мес нiк га лоў на га ўра ча Вя ча слаў Са ко вiч. На-
зi раль нi ку Та ма ры Шча пёт кi най да зво лi лi пай сцi на га ла са ван не ў ад дзя лен нi баль нi цы, але ў 
са мiм ад дзя лен нi па са дзi лi на мед сяст рын скiм па сту i ска за лi: «Ся дзi це тут, а мы пой дзем па 
па ла тах, бо там цяж кiя хво рыя». Ка мi сiя прай шла па «цяж кiх» па ла тах без на зi раль нi ка, а ка лi 
прый шлi зноў да мед сяст рын ска га ста ла, то на зi раль нi цы Шча пёт кi най ска за лi, што ця пер пой-
дзем да яшчэ «ця жэй шых». У вы нi ку на зi раль нi цы не да лi маг чы мас цi са чыць за га ла са ван нем 
на ват з ка лi до ра, па сло вах Са ко вi ча, каб «не тур ба ваць хво рых».

2. Га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў
УВК аба вя за на за бяс пе чыць маг чы масць удзель нi чаць у га ла са ван нi вы бар шчы кам, якiя па 

ста не зда роўя або па iн шых уваж лi вых пры чы нах не змо гуць прый сцi ў дзень вы ба раў у па мяш-
кан не для га ла са ван ня. На пад ста ве вус ных i пiсь мо вых просьб та кiх гра ма дзян УВК ар га нi зуе 
га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў у дзень вы ба раў. Афi цый на га пацвяр джэн ня 
пры чын не маг чы мас цi прый сцi ў па мяш кан не для га ла са ван ня не па тра бу ец ца.

Як i пад час мi ну лых вы ба раў, фiк са ва лi ся фак ты ар га нi за цыi га ла са ван ня па мес цы зна хо-
джан ня вы бар шчы каў без ад па вед ных iх зва ро таў. Так, у вёс ках Сма ля вiц ка га ра ё на вя ло ся га ла-
са ван не не толь кi без зва ро таў вы бар шчы каў, а на ват без ад мыс ло ва га ад па вед на га спi са.

У 68% вы пад каў на зi раль нi кам да зва ля ла ся па ехаць ра зам з сяб ра мi ка мi сii для пры сут нас цi 
пры га ла са ван нi па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў, у ас тат нiх 32% — на зi раль нi кi атры ма лi 
ад мо вы. У Грод не на не каль кiх вы бар чых участ ках Гро дзен скай-Ле нiн скай вы бар чай акру гi №52 
участ ко выя ка мi сii ад мо вi лi на зi раль нi кам у пра ве на зi раць за пра цэ сам га ла са ван ня до ма ў тых 
вы бар шчы каў, якiя па да лi ад па вед ныя за явы. Та кiя ад мо вы па вы яз ным га ла са ван нi атры ма лi на-
зi раль нi кi Анд рэй Ко ця на ўчаст ку №25, якi быў раз ме шча ны ў ся рэд няй шко ле №32 (стар шы ня 
ка мi сii Га лi на Ко шур) i Аляк санд ра На ву ма ва на ўчаст ку №27, якi быў раз ме шча ны ў ся рэд няй 
шко ле №36 з поль скай мо вай на ву чан ня (стар шы ня ка мi сii Жа нна Каз ло вiч). Стар шы нi гэ тых 
вы бар чых ка мi сiй за явi лi на зi раль нi кам, што не аба вя за ны iх браць на вы яз ное га ла са ван не, i гэ та 
iх праб ле мы, як на зi раць за гэ тай част кай га ла са ван ня.

Фак ты, ка лi ў спi се вы бар шчы каў для га ла са ван ня па мес цы iх жы хар ства зна хо дзi лi ся асо бы, 
якiя не звяр та лi ся ва УВК з прось бай аб га ла са ван нi на да му, за фiк са ва ныя на 14% участ каў на-
зi ран ня, у тым лi ку на ўчаст ку № 8 На ва по лац кай ВА № 24, на ўчаст ку № 61 Бя ро заў скай ВА № 
9, на ўчаст ку № 39 Ма гi лёў скай-Цэнт раль най ВА № 85, на ўчаст ку № 92 Вас ня цоў скай ВА № 93, 
на ўчаст ку № 6 По лац кай сель скай ВА № 28, на ўчаст ку № 10 Брэсц кай-Цэнт раль най ВА № 2, на 
ўчаст ках № 1 i № 10 Ма гi лёў скай-Ле нiн скай ВА № 84.

На не ка то рых участ ках за фiк са ва на ана маль на вы со кая коль касць пра га ла са ваў шых па мес цы 
зна хо джан ня. На прык лад, ва УВК №28 Ба ры саў скай га рад ской ВА №62 на зi раль нi кi ад зна чы лi 
толь кi 86 зва ро таў па та кую фор му га ла са ван ня, але па вы нi ках ускрыц ця ад па вед най вы бар чай 
скры нi быў зной дзе ны 321 бюл е тэнь.

На зi раль нiк на Глус кiм вы бар чым участ ку №2 Асi по вiц кай ВА № 89 Iгар Кi рын ад зна чыў не-
ве ра год ную ак тыў насць вы бар шчы каў пры га ла са ван нi на да му: «Чле ны ка мi сii Ма за леў скi Анд-
рэй Мi хай ла вiч i Ба ся ко ва Свят ла на Фё да раў на не каль кi ра зоў вы яз джа лi з пе ра нос най скры няй. 
Су мар ны час, пра ве дзе ны на вы ез дзе, склаў 5 г. 23 мiн. (323 хв.). Пры пад вя дзен нi вы нi каў га ла-
са ван ня стар шы ня ка мi сii В.М. Бе ра зоў скi аб вяс цiў вы нi кi га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня: 
472 вы бар шчы кi, што скла ла больш за 32% ад коль кас цi ўсiх вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у 
га ла са ван нi (1437). Атрым лi ва ец ца, што на ад на го вы бар шчы ка чле ны вы яз ной гру пы тра цi лi ў 
ся рэд нiм менш за 1 хвi лi ны». Пры гэ тым у па чат ку га ла са ван ня 11 ве рас ня на зi раль нiк спы таў 
у стар шы нi ка мi сii В.М. Бя ро заў ска га, коль кi за явак для га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы-
бар шчы каў за рэ гiст ра ва на. Ён ад ка заў, што 12.

Не за леж ная на зi раль нi ца па ўчаст ку №42 Сель скай акру гі Баб руй ска Ван да Ар хi пен ка па да-
ла скар гу на конт та го, што ў спi се на га ла са ван не па мес цы жы хар ства бы ло 175 вы бар шчы каў, 
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але бю ле тэ няў сяб рам ка мi сii, якiя еха лi для га ла са ван ня на да му, вы да лi 200. Сяб ры ка мi сii на 
ха ду скла да лi да дат ко выя спi сы, якiя на ват не пад пiс ва лi ся стар шы нём ка мi сii. Пры гэ тым на 
ўчаст ку пра га ла са ва лi 117 ча ла век, па мес цы жы хар ства — 200. На зi раль нi кi з вы бар чых участ-
каў па Ле нiн скай акру зе Баб руй ска так са ма ад зна ча лi вя лi кiя па каз чы кi га ла са ван ня па мес цы 
жы хар ства. На ўчаст ку №26 на 18.00 на зi раль нкii на лi чы лi 259 вы бар шчы каў, што пра га ла са ва лi 
на ўчаст ку, а па мес цы жы хар ства на гэ тым жа ўчаст ку пра га ла са ва лi 120 ча ла век. На ўчаст ку 
№24 пра га ла са ваў 301 ча ла век, па мес цы жы хар ства — 150. На ўчаст ку №20 пра га ла са ва лi 268, а 
па мес цы жы хар ства — 217 ча ла век. На ўчаст ку № 37 яшчэ ў абед бы ло 206 за явак на га ла са ван-
не па мес цы жы хар ства, i, як ад зна ча лi на зi раль нi кi, гэ ты спiс вель мi хут ка па вя лiч ваў ся.

У асноў ным УВК тра ды цый на ўклю ча лi ў спi сы для га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня без iх 
просьб са ста рэ лых гра ма дзян, а так са ма тых, хто не мо жа пе ра соў вац ца. Але бы лi i вы пад кi, ка лi 
ў спi се зна хо дзi лi ся i вы бар шчы кi без да дзе ных асаб лi вас цяў.

На ўчаст ку для га ла са ван ня № 14 Гро дзен скай-Цэнт раль най ВА № 51 пад час га ла са ван ня па 
мес цы зна хо джан ня 4 вы бар шчы кi за явi лi, што не звяр та лi ся да УВК з прось бай аб га ла са ван нi 
на да му, 2 з iх ад мо вi лi ся га ла са ваць, а 2 iн шых пра га ла са ва лi.

Кан ды дат у дэ пу та ты Ры гор Кас ту сёў Шкло ўскай вы бар чай акру гi №90 па даў скар гу ў АВК 
ад нос на iн фар ма цыi, якая ста ла яму вя до май, што пад час вы яз но га га ла са ван ня на да му чле ны 
мно гiх участ ко вых вы бар чых ка мi сiй у акру зе па прос ту ажыц цяў ля лi ўкiд вы бар чых бю лю тэ няў 
у скры нi для га ла са ван ня, на ват не за яз джа ю чы да мно гiх вы бар шчы каў. У якас цi ад на го з пры-
кла даў Ры гор Кас ту сёў пры вёў вы па дак на Цях цiн скiм участ ку для га ла са ван ня №17 у Бя лы нiц-
кiм ра ё не. Там 11 ве рас ня 2016 г. ка ля 19 га дзiн 20 хв. жы ха ры в.Ба ха нi Бя лы нiц ка га ра ё на Лiс-
та па даў Алег Iва на на вiч i Ца ра нок Мi ха iл Ры го ра вiч з'я вi лi ся на вы бар чы ўчас так, раз ме шча ны ў 
шко ле в.Цях цiн, для ўдзе лу ў га ла са ван нi. Але, як бы ло вы яў ле на — у ве да мас цях на атры ман не 
бю ле тэ няў для га ла са ван ня на су праць iх проз вi шчаў ужо ста я лi чы есь цi под пi сы з ад зна кай аб 
здзяйс нен нi га ла са ван ня.

На 16% участ каў на зi ран ня iн фар ма цыя аб коль кас цi тых, хто па жа даў пра га ла са ваць па мес-
цы свай го зна хо джан ня, на зi раль нi кам не прад стаў ля ла ся.

На 26% участ каў коль касць пра га ла са ваў шых па мес цы зна хо джан ня не су па ла з коль кас цю 
ска ры ста ных сяб ра мi УВК бю ле тэ няў.

Пад час га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў у Iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня 
УУС Вi цеб ска га абл вы кан ка ма вы бар шчы кам вы да лi бю ле тэ нi для га ла са ван ня па раз дру коў ках 
з АIС «Паш парт». У не ка то рых вы бар шчы каў уз нi ка лi праб ле мы з за паў нен нем бю ле тэ ня, па-
коль кi пе рад га ла са ван нем у ад па вед най ка ме ры ў iх ад бi ра лi аку ля ры ў ме та лiч най апра ве, а сяб-
ры УВК не бра лi з са бой лу пы i тра фа рэ ты.

ПЫ ТАН НЕ ТАК, % НЕ, %
Цi вёў ся асоб ны спiс вы бар шчы каў, якiя за явi лi пра сваё жа дан не га ла са ваць па мес цы 
зна хо джан ня? 91% 9%

Цi за фiк са ва ны фак ты ўня сен ня ў спiс асоб, якiя не звяр та лi ся з па доб най прось бай? 13,6% 86,4%
Цi пра да стаў ля ла ся на зi раль нi кам стар шы нёй УВК iн фар ма цыя аб коль кас цi па жа даў шых 
пра га ла са ваць па мес цы свай го зна хо джан ня? 84% 16%

Цi вы да ва ла ся сяб рам УВК, якiя ажыц цяў ля юць ар га нi за цыю га ла са ван ня па мес цы зна хо-
джан ня вы бар шчы каў, коль касць бю ле тэ няў, ад па вед ная коль кас цi вы бар шчы каў у спi се? 75% 25%

Цi бы ло да зво ле на на зi раль нi кам па ехаць ра зам з сяб ра мi ка мi сii для пры сут нас цi 
пры га ла са ван нi па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў? 68% 32%

Цi фiк са ва лi ся вы пад кi, ка лi вы бар шчы кi за яў ля лi, што не вы каз ва лi жа дан ня га ла са ваць 
па мес цы свай го зна хо джан ня, ка лi да iх пры хо дзi лi сяб ры УВК? 11,7% 88,3%

Цi фiк са ва лi ся вы пад кi пра мой цi пры ха ва най агi та цыi з бо ку сяб раў УВК пад час 
ар га нi за цыi га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў? 4,2% 95,8%

Цi ўно сi лi ся iм ёны вы бар шчы каў у спiс для га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня пас ля 
18.00? 0% 100%

Цi за хоў ва лi ся скры нi для га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў у бач ным 
для на зi раль нi каў мес цы? 91% 9%

Цi су па ла коль касць пра га ла са ваў шых па мес цы свай го зна хо джан ня з коль кас цю 
ска ры ста ных сяб ра мi УВК бю ле тэ няў? 74% 26%
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3. Пад лiк га ла соў
Асноў ным прын цы пам пра вя дзен ня пад лi ку бюл е тэ няў з'яў ля ец ца iх асоб ны пад лiк: спа чат ку 

лi чаць бю ле тэ нi са скры няў для да тэр мi но ва га га ла са ван ня, по тым — са скры няў для га ла са ван-
ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў, а по тым — са скры няў для да тэр мi но ва га га ла са ван ня. 
Вы нi кi та ко га пад лi ку агуч ва юц ца, а за тым шля хам скла дан ня вы нi каў раз дзель на га пад лi ку ўста-
наў лi ва юц ца на па ся джэн нi ка мi сii i за но сяц ца ў пра та кол аб вы нi ках га ла са ван ня. Ко пiя пра-
та ко ла аб вы нi ках га ла са ван ня вы веш ва ец ца для агуль на га азна ям лен ня. На зi раль нiк мае пра ва 
зра бiць сам ко пiю пра та ко ла аб вы нi ках га ла са ван ня. Гэ та ко пiя сяб ра мi ка мi сii не пад пiс ва ец ца, 
пя чат кай ка мi сii не за ма цоў ва ец ца.

Важ на ад зна чыць, што не па срэд на сам ме тад пад лi ку бюл е тэ няў УВК у за ка на даў стве не пра-
пi са ны. Ме на вi та гэ та ака лiч насць з'яў ля ец ца ад ной з асноў ных праб лем бе ла рус ка га вы бар ча га 
за ка на даў ства. Рэ ка мен да цыi БДIПЧ АБ СЕ i пра па но вы кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод-
ныя вы ба ры», скi ра ва ныя на па ляп шэн не пра цэ дур пад лi ку, не бы лi ўлi ча ны ўла да мi.

На га да ем, што Па ста но вай Цэнт раль най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя-
дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў ад 12 лю та га 2016 го да бы ла ство ра на мiж ве да мас ная экс-
перт ная ра бо чая гру па па раз гля дзе рэ ка мен да цый БДIПЧ АБ СЕ па пы тан нях удас ка на лен ня 
вы бар ча га пра цэ су. Прад стаў нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» на кi ра ва лi 
кi раў нi ку ЦВК Лi дзii Яр мо шы най пра па но вы i на пра цоў кi, ка рыс ныя ство ра най мiж ве да мас най 
гру пе, а так са ма пра па на ва лi да лу чыць да ўдзе лу ў ёй сва iх экс пер таў (Да ку мент 7). Пры гэ тым 
прад стаў нi кi кам па нii пад крэс лi ва лi, што ў сва ёй пра цы яны за ся ро дзi лi ся на тых рэ ка мен да цы-
ях Бю ро па дэ ма кра тыч ных iн сты ту тах i пра вах ча ла ве ка АБ СЕ, якiя не па тра бу юць уня сен ня 
ад па вед ных змя нен няў i да паў нен няў у Вы бар чы ко дэкс i iн шыя за ка на даў чыя ак ты, гэ та зна-
чыць, маг лi быць рэа лi за ва ныя да па чат ку кам па нii па вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня шля хам урэ гу ля ван ня па ста но ва мi 
Цэнт рвы бар ка ма.

15 са ка вi ка стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма Лi дзiя Яр мо шы на па ве да мi ла, што Мiж ве да мас ная 
экс перт ная ра бо чая гру па па вы ву чэн нi рэ ка мен да цый БДIПЧ АБ СЕ ўжо вы пра ца ва ла пра па-
но вы аб ме рах па ўдас ка на лен нi вы бар ча га пра цэ су. Па вод ле яе слоў, «кож нае ве дам ства рас-
пра ца ва ла свае пра па но вы з улi кам улас ных по гля даў на за ка на даў ства i з улi кам пра па ноў, якiя 
прад ста вi ла не толь кi БДIПЧ АБ СЕ, але i кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры».

Ад нак ад каз, якi прад стаў нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» атры ма лi з 
Цэнт рвы бар ка ма на свае пра па но вы па iм пле мен та цыi рэ ка мен да цый БДIПЧ АБ СЕ, су пя рэ чыў 
за явам Лi дзii Яр мо шы най. «Про сiм па ве да мiць аў та рам пра па ноў, што iх мер ка ван не аб маг-
чы мас цi iм пле мен та ваць мно гiя рэ ка мен да цыi БДIПЧ АБ СЕ пры да па мо зе тлу ма чэн няў Цэнт-
раль най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў не 
грун ту ец ца на за ка на даў стве. Паў на моц твы Цэнт раль най ка мi сii як пра ва пры мя няль на га ор га-
на, пра ду гле джа ныя Вы бар чым ко дэк сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь, не да зва ля юць ёй уста наў лi ваць 
або змя няць нор мы вы бар ча га пра ва, ча го па тра буе боль шасць рэ ка мен да цый БДIПЧ АБ СЕ. 
На прык лад, рэ ка мен да цыя аб дэ ман стра цыi на зi раль нi кам кож на га бю ле тэ ня, пра да стаў лен нi iм 
за ве ра ных ко пiй вы нi ко вых пра та ко лаў i iн шыя», — ука зва ла ся ў ад ка зе ЦВК.

Пры гэ тым рэ ка мен да цыя БДIПЧ бы ла не пра «дэ ман стра цыю на зi раль нi кам кож на га бю-
ле тэ ня», а пра дак лад нае пра пi сан не пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў: каб пад лiк вёў ся ад ным сяб рам 
ка мi сii, i кож ны бю ле тэнь дэ ман стра ваў ся ўсiм пры сут ным, i ў тым лi ку на зi раль нi ку. Гэ та бы ла 
ад на з асноў ных рэ ка мен да цый, да тыч ная ме на вi та пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў. Улiч ва ю чы, што 
Вы бар чы ко дэкс не ўтрым лi вае нi я ка га апi сан ня нi я кай пра цэ ду ры, то гэ та рэ ка мен да цыя як раз 
не пя рэ чыць Вы бар ча му ко дэк су. Больш за тое, па вод ле ад ка заў ЦВК, якiя «Пра ва аба рон цы за 
сва бод ныя вы ба ры» атрым лi ва лi ў тым лi ку пад час па пя рэд нiх прэ зi дэнц кiх вы ба раў, пра цэ ду ра 
пад лi ку га ла соў кож най вы бар чай ка мi сi яй уста наў лi ва ец ца са ма стой на.

27 кра са вi ка ад бы ла ся на ра да стар шы нi ЦВК Лi дзii Яр мо шы най з прэ зi дэн там кра i ны, на якой 
бы лi ўзгод не ны пра па но вы ЦВК па змя нен нях вы бар ча га пра цэ су ў ад па вед нас цi з рэ ка мен да цы-
я мi АБ СЕ. Бы лi агу ча ны ча ты ры асноў ныя но ва ўвя дзен нi пар ла менц кай кам па нii: мяс цо выя вы-
кан ка мы бу дуць пры зна чаць чле наў ва ўчаст ко выя вы бар ка мы толь кi пас ля дыс ку сiй; вы нi кi раз-
гля ду ўсiх вы бар чых спрэ чак бу дуць пуб лi ка ваць у iн тэр нэ це; мiж на род ных на зi раль нi каў пус цяць 
у акру го выя вы бар ка мы, ка лi тыя бу дуць атрым лi ваць бю ле тэ нi з участ каў. Што да ты чыць пад лi ку 
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га ла соў, то сяб ры ўчаст ко вых вы бар ка маў больш не па вiн ны за сла няць спi на мi пра цэс пад лi ку га-
ла соў, а вы бу ду юц ца з ад на го бо ку ста ла. Па сло вах Л.Яр мо шы най, «бы ла ўзгод не на iнi цы я ты ва 
ЦВК аб тым, што ўвесь пад лiк бю ле тэ няў бу дзе пра во дзiц ца на ад ным ба ку ста ла. На зi раль нi кi 
бу дуць мець поў ную маг чы масць ба чыць пра цэс пад лi ку га ла соў. Акра мя та го, на зi раль нi кам бу дзе 
пра да стаў ляц ца iн фар ма цыя, якая не пра ду гле джа на арт. 13 Вы бар ча га ко дэк са, на прык лад, звест кi 
пра коль касць вы бар шчы каў, звест кi пра коль касць пра га ла са ваў шых вы бар шчы каў.

«Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» стры ма на па ста вi лi ся да но ва ўвя дзен няў ЦВК, за-
явiў шы, што не да стат ко ва вы стра iць сяб раў вы бар ка ма з ад на го бо ку ста ла, а на зi раль нi каў — з 
дру го га. Экс пе рты вы ка за лi шка да ван не, што пра па но ва, каб пад лiк вёў адзiн сяб ра ка мi сii, па-
каз ваў i агуч ваў змест кож на га бю ле тэ ня ўсiм пры сут ным, не бы ла пры ня та.

Пе ра сця ро гi ад нос на та го, што но ва ўвя дзен нi ЦВК не да да дуць транс па рэнт нас цi пад лi ку 
вы бар чых бю ле тэ няў, у вы нi ку спраў дзi лi ся: 95,31% на зi раль нi каў ука за лi на ад сут насць га лос-
на га i праз рыс та га для ўсiх сяб раў ка мi сii i на зi раль нi каў пад лi ку га ла соў. На пар ла менц кiх вы ба-
рах 2012 г. на гэ та ўказ ва лi 92,3% на зi раль нi каў.

Вар та да даць, што на зi раль нi кi звяр та лi ся ў аса бiс тым па рад ку ва ўчаст ко выя ка мi сii з прось-
ба мi аб уста ля ван нi вы раз най пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў з маг чы мас цю ба чыць во ля вы яў лен не 
гра ма дзян у кож ным вы бар чым бю ле тэ нi, ад нак гэ тыя прось бы не бы лi за да во ле ны. Так, усе 
ўчаст ко выя вы бар ка мы Са лi гор шчы ны i Случ чы ны па абя ца лi пра вес цi пад лiк га ла соў у ад па-
вед нас цi з ар ты ку лам 55 Вы бар ча га ко дэк су. Участ ко вая ка мi сiя ўчаст ка для га ла са ван ня №9 
Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру гi №68 пад кi раў нiц твам Ана то ля Са муй ла ва на ват да ла 
афi цый нае тлу ма чэн не гэ тай ад па вед нас цi: «Па ра дак пад лi ку га ла соў, уста ля ва ны Вы бар чым 
ко дэк сам, не пра ду гледж вае дэ ман стра цыi i ага лош ван ня ад знак у бю ле тэ нях». У ад ка зе на зi-
раль нi ку Аляк санд ру Вай це шы ку ад стар шы нi ўчаст ко вай ка мi сii №21 Ба ра на вiц кай-За ход няй 
вы бар чай акру гi №5 Т.Н.Жыт ко на пра па но ву аб ад кры тым i га лос ным пад лi ку ад зна ча ла ся: 
«Вы бар чае за ка на даў ства не пра ду гледж вае пад час пад лi ку га ла соў пра цэ ду ру дэ ман стра ван ня 
бю ле тэ няў» (Да ку мент 8).

Падлік галасоў
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Та кiм чы нам, пад лiк га ла соў боль шас цю УВК ажыц цяў ляў ся не праз рыс та, усi мi сяб ра мi ка-
мi сii ад на ча со ва, без агуч ван ня вы нi ку га ла са ван ня, ад люст ра ва на га ў кож ным вы бар чым бю ле-
тэ нi. На зi раль нi кi (60,94%) ад зна ча лi, што зна хо дзi лi ся на та кой ад лег лас цi ад ста ла, дзе вёў ся 
пад лiк га ла соў, якая не да зва ля ла ба чыць змест бю ле тэ няў.

Су поль ны i ад на ча со вы пад лiк бю ле тэ няў усi мi сяб ра мi ка мi сii ад ра зу ра бiў не маг чы мым на-
зi ран не за пра цэ ду рай пад лi ку га ла соў. 85,94% на зi раль нi каў ад зна чы лi, што яны не маг лi ба чыць 
змест бю лю тэ ня, 89,64% — што ка мi сii не раз гле дзе лi па сту пiў шыя скар гi на па ся джэн нi УВК.

На участ ку №2 (Ка лiн ка вi чы, Ка лiн ка вiц кая акру га) сяб ры УВК на зi раль нi ку Дзя нi су Ра бян-
ку вы знач ылi мес ца для на зi ран ня на ад лег лас цi ў 10 мет раў, да ста ла з бюл ле тэ ня мi па ды хо дзiць 
за ба ра нi лi. Вi да воч на, у та кiх аб ста вi нах ён не мог рэ аль на ба чыць пад лiк га ла соў.

На Глус кiм вы бар чым участ ку №2 Асi по вiц кай ВА № 89 пры пад лi ку бюл е тэ няў, па сло вах 
на зi раль нi ка Iга ра Кi ры на, да ста ла бы ло ка ля 10 мет раў, чле ны ка мi сii ата чы лi стол i за кры лi яго 
спi на мi. На прось бу за бяс пе чыць агляд для на зi раль нi каў у ад па вед нас цi з рэ ка мен да цы я мi Цэнт-
рвы бар ка ма стар шы ня ка мi сii В.М. Бе ра зоў скi не ад рэ ага ваў. У вы нi ку за спi на мi нi чо га не бы ло 
вi даць. Iгар Кi рын так са ма ад зна чыў, што ка мi сi яй быў вы ве ша ны толь кi адзiн бок вы нi ко ва га 
пра та ко ла. Па ся джэн не ка мi сii па раз гля дзе вы нi каў га ла са ван ня не пра во дзi ла ся. У вы ве ша ным 
вы нi ко вым пра та ко ле бы лi за фiк са ва ны не ве ра год ныя лiч бы: коль касць вы бар шчы каў, якiя пры-
ня лi ўдзел у да тэр мi но вым га ла са ван нi — 460, пра га ла са ваў шых па мес цы зна хо джан ня — 566, i 
толь кi 421 вы бар шчык пра га ла са ваў у дзень вы ба раў не па срэд на на ўчаст ку для га ла са ван ня.

На ўчаст ку №45 (Го мель ская-Цэнт раль ная акру га) на зi раль нi кi маг лi са чыць за пад лi кам га-
ла соў з ад лег лас цi 5-6 мет раў. Па да дзе ных на зi раль нi каў, у дзень вы ба раў тут пра га ла са ваў 371 
ча ла век, але ў пра та ко ле ка мi сiя за явi ла 587 пра га ла са ваў шых вы бар шчы каў.

На вы бар чым участ ку №595 па Ус ход няй вы бар чай акру зе №107 у Мiн ску на зi раў за пад лi кам 
га ла соў стар шы ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Алесь Бя ляц кi. Ён ад зна чыў, што спа чат-
ку лi чы лi бю ле тэ нi са скры нi да тэр мi но ва га га ла са ван ня — ад на ча со ва ўсе сяб ры ка мi сii. Пас ля 
гэ та га сак ра тар ка мi сii са бра ла лiч бы ва ўсiх сяб раў УВК, агу ча ныя ей шэп там цi на пi са ныя на 
ар ку шы. За тым пад лi чы лi бю ле тэ нi са скры нi га ла са ван ня на да му, вы сы па лi бю ле тэ нi са скры-
няў, якiя зна хо дзi лi ся на ўчаст ку ў дзень га ла са ван ня. Ка мi сiя па ста вi ла шыль дач кi з проз вi шча мi 
кан ды да таў, а так са ма «не са праўд ныя» i «су праць усiх», i па чаў ся ад на ча со вы ка лек тыў ны рас-
клад бю ле тэ няў, у якiм бра лi ў 10 сяб роў ка мi сii. 7 на зi раль нi каў ся дзе лi на су праць у 4-х мет рах 
ад ста лоў, на якiх вёў ся пад лiк. Лi чы лi ўсе дзе ся цё ра, кож ны «свай го» кан ды да та. На прось бу 
агу чыць пад лi ча ныя сяб ра мi ка мi сii бю ле тэ нi стар шы ня ад ка заў: «Мае пра ва аб вя шчаць лiч бы 
стар шы ня ка мi сii цi сак ра тар». Сак ра тар абы шла ўсiх сяб рау ка мi сii i цi ха за пi са ла вы нi кi пад-
лi ку, пас ля ча го се ла за стол i скла да ла лiч бы на каль ку ля та ры. У 20.55 бы лi аб ве шча ныя вы нi кi. 
Увесь пад лiк за няў 55 хвi лiн.

Пра не маг чы масць рэ аль на пра кант ра ля ваць пад лiк га ла соў за явi лi не за леж ныя на зi раль нi-
кi з Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру гi №68 i Слуц кай вы бар чай акру гi №67. Ня гле дзя чы 
на тое, што на зi раль нi каў да пус цi лi да мес цаў пад лi ку ка мi сi я мi га ла соў на тры мет ры, у цэ лым 
пра цэ ду ра на сi ла звык лы ха рак тар: кож ны сяб ра ка мi сii скла даў пэў ную част ку бю ле тэ няў, якую 
по тым пе ра да ваў сак ра та ру. Той ужо агуль ныя сто сы пе ра да ваў стар шы нi, i яны ўдвух каль ку ля-
ва лi кан чат ко выя лiч бы. Гэ тая пад гон ка лiч баў зай ма ла больш ча су за «пад лiк» га ла соў сяб ра мi 
ка мi сii i су пра ва джа ла ся раз лi ка мi на каль ку ля та ры, алоў ка вы мi за пi са мi i шэп там, па чуць якi 
на зi раль нi кi не ме лi маг чы мас цi. Абу рэн не на зi раль нi каў вы клi ка ла ве лi зар нае за вы шэн не яў-
кi вы бар цаў у вы нi ко вых пра та ко лах участ ко вых ка мi сiй. Па вод ле пра та ко ла ка мi сii, у асноў ны 
дзень вы ба раў у га ла са ван нi ўдзел пры ня лi 926 ча ла век, але рэ аль ная коль касць бы ла мен шая на 
470 ча ла век. На зi ран не i па ра лель ны пад лiк яў кi вёў ся на зi раль нi ка мi аб са лют на без пе ра пын каў, 
ад зна чыў на зi раль нiк з са лi гор ска га ўчаст ка №24 Ула дзi мiр Шы ла. Пры гэ тым лiч ба бы ла кi раў-
нiц твам ка мi сii прос та да баў ла е ная ў пра та кол на ват без укiд ван ня бю ле тэ няў, бо на ват вi зу аль на 
бы ла бач ная ад сут насць та кой iх кол ькас цi ў пач ках. Знач ную фаль сi фi ка цыю вы явiў на зi раль-
нiк з са лi гор ска га вы бар ча га ўчаст ку №9 Алег Ста ха е вiч. Па гэ тым участ ку па вод ле вы нi ко ва га 
пра та ко ла ка мi сii коль касць вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi ў дзень вы ба раў у 
па мяш кан нi ўчаст ка для га ла са ван ня, скла ла 694 ча ла ве кi. На са мрэч на ўчас так прый шло 548 
ча ла век, на паў тры сот нi менш. Не ве ра год ную лiч бу да лi па тых, хто пра га ла са ваў па мес цы зна-
хо джан ня. У двух скры нях апы нуў ся 181 бю ле тэнь, пры тым, што са ка ра тар агуч ваў коль касць 
за явак па на до мным га ла са ван нi — iх бы ло толь кi 46.
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На зi раль нi кi, якiя пра ца ва лi на ўчаст ку №17 у Пер ша май скай акру зе Баб руй ска, за фiк са ва лi, 
як ма лень кiя сто сi кi бю ле тэ няў «пе ра ўтва ры лi ся» ў вя лi кiя лiч бы. У асноў ны дзень га ла са ван ня 
яў ка бы ла ка та стра фiч на нiз кая, у дру гой па ло ве дня бы ло за ўваж на, што сяб ры ка мi сii вель мi 
хва лю юц ца з гэ тай на го ды. Учас так на ве да лi на зi раль нi кi АБ СЕ, адзiн з якiх спы таў у стар шы нi 
ка мi сii ад нос на коль кас цi пра га ла са ваў шых. Стар шы ня ка мi сii раз гу бi ла ся, ска за ла, што не ве дае 
i па бег ла не ку ды тэ ле фа на ваць. Вяр ну ла ся, i на зва ла лiч бу: «500 ча ла век!». На зi раль нi кi здзi вi-
лi ся, бо па iх пад лi ках бы ло ка ля 200. Яны рас ка за лi прад стаў нi кам АБ СЕ, што ад бы ло ся. Пад час 
пад лi ку га ла соў на зi раль нi кi ўба чы лi да во лi вя лi кi стос бю ле тэ няў з да тэр мi но ва га га ла са ван ня, 
сяб ры ка мi сii агу чы лi лiч бу 481. Пас ля да ста лi ма лень кi сто сiк з асноў на га дня, i агу чы лi лiч бу ў 
625 бю ле тэ няў. Па пад лi ках на зi раль нi каў iх там па вiн на бы ло быць 218, i гэ та бы ло бач на на ват 
вi зу аль на. На зi раль нi кi па пра сi лi, каб сяб ры ка мi сii па каз ва лi кож ны бю ле тэнь пры пад лi ку, але 
iм ад мо вi лi. Та кiм чы нам, сяб ры ка мi сii прос та на зы ва лi лiч бы, а коль кi бю ле тэ няў на ста ле — 
для iх гэ та бы ло не iс тот на.

Аляк сандр Гехт на зi раў на ўчаст ку №17 Го мель скай-Цэнт раль най акру гi №33. У дзень вы ба-
раў ён нi на хвi лi ну не па кi даў учас так i на лi чыў 218 ча ла век. А пас ля пад лi ку га ла соў стар шы-
ня ка мi сii па ве да мi ла, што ў дзень га ла са ван ня яў ка скла ла 345 ча ла век, то бок на 127 ча ла век 
больш. На зi раль нi кам за ба ра ня лi ста яць блiз ка ка ля ста ла пры пад лi ку га ла соў.

На ўчаст ках, дзе на зi раль нi кi не фiк са ва лi па ру шэн няў нi пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня, 
нi ў дзень вы ба раў, вы нi кi аказ ва лi ся моц на ад роз ны мi ад вы нi каў на iн шых участ ках. Так, Сяр-
гей Ко лыш кiн на зi раў на ўчаст ку (№9, акру га Го мель ская-Цэнт раль ная №33), вы ба ры там не ад-
бы лi ся, яў ка бы ла кры ху бо лей за 30%. На зi раль нi кi маг лi рэ аль на ба чыць пад лiк га ла соў, ка мi сiя 
па ста вi ла ста лы так, каб бы ло нам ўсё бач на.

Не праз рыс тасць пра цэ дур пад лi ку га ла соў не да зва ляе зра бiць вы сно вы аб рэ аль ным во ле вы-
яў лен нi вы бар шчы каў i паў та рае не га тыў ную прак ты ку па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй.
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НА ЗI РАН НЕ ЗА ВЫ БА РА МI
Мiж на род нае на зi ран не ў Бе ла ру сi тра ды цый на бы ло прад стаў ле на На зi раль най мi сi яй Мiж-

пар ла менц кай Асамб леi СНД, Мiж на род най мi сi яй БДIПЧ АБ СЕ, мi сi яй Пар ла менц кай асамб-
леi Са ве та Еў ро пы, прад стаў нi ка мi дып ла ма тыч на га кор пу су ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь. Так са ма 
не шмат лi кiя мi сii мiж на род на га на зi ран ня бы лi на кi ра ва ны Пар ла менц кай асамб ле яй АБ СЕ, 
Шан хай скай Ар га нi за цы яй Са друж нас цi.

Акра мя кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», на цы я наль нае на зi ран не ажыц-
цяў ля ла так са ма кам па нiя «Пра ва вы ба ру», якая аб' яд на ла во сем па лi тыч ных суб' ек таў (Бе-
ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя (Гра ма да), Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя, 
Аб' яд на ная Гра ма дзян ская пар тыя, Рух «За Сва бо ду!», Пар тыя БНФ, Бе ла рус кая пар тыя «Зя-
лё ныя», не за леж ны праф са юз Ра дыё элект рон най пра мыс ло вас цi, арг ка мi тэт Пар тыi Сва бо ды i 
пра грэ са) i мо жа лi чыц ца на зi ран нем з бо ку апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый i ру хаў.

Асоб ныя праў лад ныя гра мад скiя аб' яд нан нi i па лi тыч ныя пар тыi (Бе лая Русь, БРСМ, Бе-
ла рус кi са юз жан чын, Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сi i iнш.) тра ды цый на вы лу ча лi вя лi кую 
коль касць на зi раль нi каў. Ад нак iх дзей насць у пер шую чар гу бы ла скi ра ва на на кант роль за iн-
шы мi на зi раль нi ка мi, пад трым ку дзей нас цi ка мi сiй, пад рых тоў ку скар гаў на на зi раль нi каў дзе ля 
аб грун та ван ня iх вы да лен ня з вы бар чых участ каў. Трэ ба ад зна чыць, што вы нi кi на зi ран ня праў-
лад ных гра мад скiх аб' яд нан няў i па лi тыч ных пар тый ра ней не агуч ва лi ся i не прад стаў ля лi ся гра-
мад ству.

Агу лам у вы бар чых ка мi сi ях усiх уз роў няў бы ло акрэ ды та ва на 37 834 на цы я наль ныя на зi-
раль нi кi (Да да так 13).

У пра цэ се на зi ран ня за вы ба ра мi ўдзель нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба-
ры» су ты ка лi ся з цiс кам з бо ку ор га наў ула ды, ад мо ва мi ў прад стаў лен нi iн фар ма цыi з вы бар чых 
ка мi сiй, вы да лен нем з вы бар чых участ каў. Асоб на трэ ба ад зна чыць не аб грун та ва ную за ба ро ну 
на фо та- i вi дэа здым кi на вы бар чых участ ках, су праць дзе ян не на зi раль нi кам пад час пад лi ку яў кi, 
а так са ма на зi ран ню за пад лi кам га ла соў на вы бар чых участ ках.

Кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» за яў ляе пра 5 фак таў не за кон на га па збаў-
лен ня акрэ ды та цыi сва iх на зi раль нi каў.

Пра ва вы ана лiз Па ста но вы Цэнт раль най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах 
i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў «Аб за цвяр джэн нi Па ла жэн ня аб па рад ку 

на кi ра ван ня на зi раль нi каў пры пад рых тоў цы i пра вя дзен нi вы ба раў дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня» 

ад 8 чэр ве ня 2016 го да № 208 
Да дзе нае Па ла жэн не бы ло за цвер джа на на па се джан нi Цэнт раль най ка мi сii 8 чэр ве ня 2016 

г. i рэ гу ля ва ла па ра дак на кi ра ван ня i акрэ ды та цыi на зi раль нi каў пры пад рых тоў цы i пра вя дзен нi 
вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Асноў ны прын цып на кi ра ван ня на зi раль нi каў, за ма ца ва ны ў п.2 Па ла жэн ня, за клю ча ец ца 
ў тым, што па лi тыч ныя пар тыi, гра мад скiя аб' яд нан нi, пра цоў ныя ка лек ты вы i iх струк тур ныя 
пад раз дзя лен нi, гру па вы бар шчы каў ма юць пра ва на кi ра ваць на зi раль нi кам ад на го свай го прад-
стаў нi ка (з па пя рэд няй зго ды ка мi сii — больш за ад на го) на па се джан не ад па вед най вы бар чай 
ка мi сii, на ўчас так для га ла са ван ня.

Вар та ад зна чыць, што Па ла жэн нем пра ду гле джа на маг чы масць на кi ра ван ня на зi раль нi каў 
рэс пуб лi кан скiм гра мад скiм аб' яд нан нем, па лi тыч най пар ты яй у вы бар чыя ка мi сii ўсiх уз роў няў, 
у тым лi ку на ўчаст кi для га ла са ван ня, раз ме шча ныя на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, не за леж-
на ад на яў нас цi нi жэй ста я чых ар га нi за цый ных струк тур.

Та кi па ра дак ад люст роў вае па зi тыў ны па ды ход да на кi ра ван ня на зi раль нi каў, у пер шую чар-
гу, для апа зi цый ных пар тый, па коль кi ў боль шас цi вы пад каў яны не ма юць нi жэй ста я чых струк-
тур ных пад раз дзя лен няў, за рэ гiст ра ва ных ва ўста ноў ле ным па рад ку, а так са ма для гра мад скiх 
аб' яд нан няў, якiя не ма юць нi жэй ста я чых струк тур ных пад раз дзя лен няў у ад па вед нас цi са сва i мi 
Ста ту та мi. Ра ней, на па пя рэд нiх пар ла менц кiх вы ба рах, ЦВК ня рэд ка за цвяр джаў та кi па ра дак 
на кi ра ван ня на зi раль нi каў, ка лi толь кi нi жэй ста я чыя струк тур ныя пад раз дзя лен нi па лi тыч ных 
пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў маг лi на кi роў ваць на зi раль нi каў на ўчаст кi для га ла са ван ня. 

8  htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-post20.pdf
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Пры та кiм па рад ку гра мад скае аб' яд нан не, якое не мае струк тур ных пад раз дзя лен няў, маг ло на-
кi роў ваць на зi раль нi каў толь кi на па се джан нi ЦВК.

П. 17 Па ла жэн ня пра ду гледж ва ла но вы па ра дак спы нен ня паў на моц тваў на зi раль нi каў на 
ўчаст ку для га ла са ван ня. Так, у ад па вед нас цi з да дзе ным пунк там, тэр мiн паў на моц тваў на зi-
раль нi ка ва ўчаст ко вай вы бар чай ка мi сii i на ўчаст ку для га ла са ван ня па чы на ец ца з мо ман ту яго 
акрэ ды та цыi ў да дзе най ка мi сii i спы ня ец ца пас ля пад вя дзен ня вы нi каў га ла са ван ня на ўчаст ку, 
у акру го вай, аб лас ной, Мiн скай га рад ской вы бар чай ка мi сii — у дзень ўста наў лен ня вы нi каў вы-
ба раў ад па вед на па акру зе, воб лас цi, го ра ду Мiн ску. У той жа час, у ад па вед нас цi з ч. 6 арт. 13 
Вы бар ча га ко дэк са (зме ны 2013 го да), паў на моц твы на зi раль нi ка па чы на юц ца з мо ман ту яго 
акрэ ды та цыi i за вяр ша юц ца ў дзень уста наў лен ня ад па вед най ка мi сi яй вы нi каў пад лi ку га ла соў, 
вы нi каў вы ба раў.

Да дзе ная фар му лёў ка на прак ты цы мо жа тлу ма чыц ца та кiм чы нам, што на зi раль нi кам на 
ўчаст ку для га ла са ван ня мож на ад маў ляць у маг чы мас цi па да чы скар гаў на вы нi кi пад лi ку га ла-
соў i вы нi ко выя пра та ко лы ка мi сiй у су вя зi з за вяр шэн нем паў на моц тваў на зi раль нi ка.

Асаб лi вай ува гi за слу гоў вае п. 15 Па ла жэн ня, якi кан крэ ты за ваў пра вы на зi раль нi каў, уста-
на вiў шы, што на зi раль нi кi ў пе ры яд да тэр мi но ва га га ла са ван ня i ў дзень вы ба раў ма юць пра ва 
атрым лi ваць iн фар ма цыю пра коль касць вы бар шчы каў, уклю ча ных у спi сы вы бар шчы каў, i коль-
касць вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi.

Акра мя та го, кан крэ ты за ва на пра ва на зi раль нi каў, за рэ гiст ра ва ных у акру го вых вы бар чых 
ка мi сi ях, пры сут нi чаць там пры пры ёме пра та ко лаў участ ко вых вы бар чых ка мi сiй аб вы нi ках га-
ла са ван ня на ўчаст ку.

Вар та ад зна чыць, што ра ней прад стаў нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» 
пад вяр га лi кры ты цы фак ты ня до пус ку на зi раль нi каў, за рэ гiст ра ва ных у тэ ры та ры яль ных ка мi сi-
ях, да на зi ран ня ў да дзе ных ка мi сi ях у мо мант пе ра да чы пра та ко лаў участ ко вых вы бар чых ка мi-
сiй з вы нi ка мi га ла са ван ня на ўчаст ках. Пад ста вай для ня до пус ку бы ло сцвяр джэн не сяб раў ка-
мi сiй аб тым, што на зi раль нi кi, у ад па вед нас цi з арт. 13 ВК, ма юць пра ва пры сут нi чаць толь кi на 
па се джан нях вы бар чых ка мi сiй, а пры ём пра та ко лаў з вы нi ка мi га ла са ван ня на ўчаст ках, на дум-
ку у тым лi ку i ЦВК, не з'яў ля ец ца па се джан нем ка мi сii. На зi раль нi каў та кiм чы нам па збаў ля лi 
маг чы мас цi на зi раць за пра цэ сам ўста наў лен ня вы нi каў га ла са ван ня па тэ ры то рыi аль бо акру зе, 
за пра ша ю чы iх толь кi на па се джан нi тэ ры та ры яль ных аль бо акру го вых ка мi сiй па за цвяр джэн нi 
вы нi каў вы ба раў, якiя пра хо дзi лi праз не каль кi дзён.

Па зi цыя экс пер таў кам па нii за клю ча ец ца ў тым, што арт. 13 ВК утрым лi вае пры клад ны пе ра-
лiк пра воў на зi раль нi каў i ў вы чар паль ным пе ра лi ку за ба ро не ных для на зi раль нi ка дзе ян няў не 
ўтрым лi ва ец ца за ба ро наў на атры ман не iн фар ма цыi, якая ты чыц ца коль кас цi за рэ гiст ра ва ных 
на ўчаст ку вы бар шчы каў, коль кас цi тых, хто пра га ла са ваў, а так са ма за ба ро ны на ажыц цяў лен не 
на зi ран ня за пра цай тэ ры та ры яль ных ка мi сiй у мо мант пе ра да чы пра та ко лаў участ ко вых ка мi сiй 
з вы нi ка мi пад лi ку га ла соў на ўчаст ках для га ла са ван ня.

«Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» вi та лi больш дэ та лё вае тлу ма чэн не норм арт. 13 ВК, 
зроб ле нае ў да дзе най па ста но ве ЦВК, але не лi чы лi, што та кiм чы нам ЦВК вый шаў за рам кi ВК.

У той жа час, сак ра тар ЦВК Мi ка лай Ла за вiк ад зна чыў, што «ў нас бы ло шмат за ўваг ад мiж-
на род ных на зi раль нi каў, якiя ха це лi па гля дзець, як пры ма юц ца пра та ко лы акру го вы мi ка мi сi я мi. 
Мы ўлi чы лi iх па жа дан нi, хоць гэ та па шы рае рам кi за ко на». У та кiм вы пад ку, вы клi кае здзiў лен не 
вы бi раль насць па ды хо ду ЦВК да маг чы мас цi «па шы рэн ня ра мак за ко на», па коль кi ў вы пад ку з 
пра па но ва мi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» па ўрэ гу ля ван нi пра цэ дур пад лi-
ку га ла соў па зi цыя ЦВК за клю ча ла ся ў тым, што гэ тыя пра цэ ду ры не мо гуць быць урэ гу ля ва ны 
па ста но ва мi ЦВК у су вя зi з тым, што яны су пя рэ чаць па ла жэн ням ВК. Пры тым, што нор мы ВК 
не ўтрым лi ва юць апi сан ня пра цэ дур пад лi ку вы бар чых бю ле тэ няў участ ко вы мi ка мi сi я мi. Акра-
мя гэ та га, у ад па вед нас цi з п.3 ч.1 арт. 33 ВК, Цэнт раль ная ка мi сiя ў рам ках сва ёй кам пе тэн цыi 
толь кi дае тлу ма чэн нi за ка на даў ства Рэс пуб лi кi Бе ла русь аб вы ба рах у мэ тах яго ад на стай на га 
вы ка нан ня.

Так са ма экс пер ты кам па нii лi чаць, што рэ ка мен да цыя БДIПЧ АБ СЕ, якая ты чыц ца пра воў 
на зi раль нi каў, не бы ла ўлi ча ная ў поў ным аб' ёме, па коль кi не пра ду гле дзе ла маг чы масць атры-
ман ня на зi раль нi ка мi ко пii пра та ко ла аб вы нi ках га ла са ван ня i азна ям лен ня са змес там спi су вы-
бар шчы каў.

На пя рэ дад нi асноў на га дня га ла са ван ня ЦВК унес ла зме ны ў Па ла жэн не аб па рад ку на кi ра-
ван ня на зi раль нi каў у вы бар чыя ка мi сii, звёў шы да мi нi му му коль касць да ве ра ных асоб кан ды да-
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таў у дэ пу та ты. Ад зна ча ю чы хут кi i та ем ны ха рак тар уня сен ня гэ тых зме наў, экс пер ты кам па нii 
«Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» рас ца нi лi гэ та як па лi тыч ны крок, скi ра ва ны на знi-
жэн не праз рыс тас цi пад лi ку га ла соў.

Зме ны, уне се ныя ў пунк ты 3 и 15 Па ла жэн ня аб па рад ку на кi ра ван ня на зi раль нi каў ад 8 чэр-
ве ня 2016 г., бы лi за цвер джа ны апуб лi ка ва най на сай це ЦВК Па ста но вай №57 ад 10 ве рас ня 
2016 г.:

« <...> пункт 3 вы клас цi ў на ступ най рэ дак цыi:
«Да ве ра ныя асо бы кан ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў ма юць пра ва ажыц цяў ляць 

на зi ран не на па се джан нях акру го вай i ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй, на ўчаст ках для га ла са ван-
ня той вы бар чай акру гi, па якой ба ла ту ец ца кан ды дат у дэ пу та ты.

На па се джан нi акру го вай, участ ко вай вы бар чай ка мi сii, на ўчаст ку для га ла са ван ня ма юць 
пра ва пры сут нi чаць не больш за ад на го на зi раль нi ка з коль кас цi да ве ра ных асоб кан ды да та ў дэ-
пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў (з па пя рэд няй зго ды ка мi сii — больш за ад на го)»;

част ку дру гую пунк та 15 вы клас цi ў на ступ най рэ дак цыi:
«На зi раль нi кi, акрэ ды та ва ныя пры акру го вых вы бар чых ка мi сi ях, ма юць пра ва пры сут нi-

чаць у гэ тых ка мi сi ях пры пры ёме пра та ко лаў участ ко вых вы бар чых ка мi сiй аб вы нi ках га ла са-
ван ня на ўчаст ках. З да ве ра ных асоб кан ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў у ад па вед най 
акру го вай вы бар чай ка мi сii мае пра ва пры сут нi чаць толь кi адзiн на зi раль нiк (з па пя рэд няй зго-
ды ка мi сii — больш за ад на го)».

Асаб лi вую ўва гу кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» звяр та ла на той факт, 
што Па ста но ва №57 ЦВК бы ла пры ня тая та ем на ад на зi раль нi каў з ня ўра да вых гра мад скiх ар-
га нi за цый i апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый. Цэнт раль ная ка мi сiя, у па ру шэн не сва iх жа ме-
та дыч ных рэ ка мен да цый, згод на з якi мi ка мi сiя аба вя за ная за пра шаць на зi раль нi каў на кож нае 
па се джан не, пра вя ла та ем нае па се джан не. Нi хто з не за леж ных на зi раль нi каў цi на зi раль нi каў ад 
апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый, акрэ ды та ва ных пры ЦВК, не быў на яго за про ша ны. На зi раль-
нiк кам па нii Змi цер Чар ных не атрым лi ваў за пра шэн ня на гэ тае па се джан не нi тэ ле фа на ван нем, 
нi на ват праз смс. Гэ тае па се джан не бы ло пры све ча нае толь кi ад ной тэ ме — аб ме жа ван ню коль-
кас цi да ве ра ных асоб кан ды да таў у дэ пу та ты на вы бар чых участ ках да ад ной асо бы. Да пры няц-
ця гэ тай па ста но вы, пад час усiх па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй та ко га аб ме жа ван ня не бы ло.

Та ем ны i хут кi ха рак тар пры няц ця гэ тай па ста но вы (бо яна пры ма ец ца за су ткi да асноў на га 
дня вы ба раў, ка лi ўжо прай шло пяць дзён да тэр мi но ва га га ла са ван ня) свед чы ла, што яна скi ра ва-
ная толь кi на ад но — каб пад лiк га ла соў 11 ве рас ня быў як ма га менш праз рыс тым. Каб, на кi ра-
ваў шы на вы бар чыя ўчаст кi да ве ра ных асоб кан ды да таў у дэ пу та ты, не маг чы ма бы ло ад са чыць 
усю пра цэ ду ру пад лi ку га ла соў.

Пры гэ тым экс пер ты кам па нii не ўпер шы ню ўказ ва лi на су пя рэч лi васць у па ды хо дах кi раў-
нiц тва ЦВК, якое заў сё ды ка за ла, што не мо жа ўнес цi зме ны ў вы бар чае за ка на даў ства менш 
чым за паў га ды да вы бар чай кам па нii, што ёсць у рэ ка мен да цы ях Ве не цы ян скай ка мi сii i БДIПЧ 
АБ СЕ. Але сва i мi па ста но ва мi яно змя няе пра ва пры мя няль ную прак ты ку за су ткi, пад час га ла-
са ван ня.
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СКАР ГI I ЗВА РО ТЫ
Па вод ле афi цый най iн фар ма цыi ЦВК, па ста не на 16 ве рас ня бы ло па да дзе на 1716 зва ро-

таў па пы тан нях пад рых тоў кi i пра вя дзен ня вы ба раў (Да да так 14). Пад час па пя рэд нiх вы ба раў 
дэ пу та таў, згод на да дзе ных, бы ло за фiк са ва на 938 зва ро таў. З iх у 82 зва ро тах (4,7%) ста вi лi ся 
пы тан нi, не звя за ныя з пад рых тоў кай i пра вя дзен нем вы ба раў, у 87 (ка ля 5%) — пы тан нi, звя-
за ныя з тлу ма чэн нем вы бар ча га за ка на даў ства, у 229 (ка ля 13%) — iн шыя пы тан нi, звя за ныя з 
пад рых тоў кай i пра вя дзен нем вы ба раў.

Знач ную част ку зва ро таў скла лi зва ро ты аб па рад ку га ла са ван ня i пад лi ку га ла соў — 589 
(34%). На эта пе пе рад вы бар чай агi та цыi па да дзе на 139 зва ро таў (8%); на эта пе вы лу чэн ня i рэ-
гiст ра цыi кан ды да таў па да дзе на 114 зва ро таў (6,6%). Аб пры знан нi вы ба раў не са праўд ны мi i аб 
пра вя дзен нi паў тор на га пад лi ку га ла соў вы бар шчы каў па да дзе на 115 зва ро таў (6,7%), са скар-
га мi на дзей насць вы бар чых ка мi сiй па сту пi ла 250 зва ро таў (ка ля 15%).

Па вод ле да дзе ных ЦВК, боль шасць зва ро таў прый шло ме на вi та ў АВК (524 цi 30%). Ад зна-
чым, што 486 зва ро таў (28%) па сту пi ла ў УВК, боль шасць з iх ты чы ла ся па рад ку га ла са ван ня i 
пад лi ку га ла соў (63%).

Вар та ўка заць на не га тыў ную прак ты ку не па да ваць iн фар ма цыю аб коль кас цi спрэ чак, раз-
гле джа ных вы бар чы мi ка мi сi я мi i су да мi. У хо дзе вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў шос-
та га склi кан ня Цэнт раль ная ка мi сiя пуб лi ка ва ла ста тыс ты ку па ўсiх зва ро тах агу лам. Пры гэ тым 
з да дзе ных ЦВК не маг чы ма зра зу мець, якую до лю з гэ тай коль кас цi зва ро таў скла да юць скар гi, 
што па да ва лi ся ў вы пад ках, на ўпрост пра ду гле джа ных ВК: аб скар джан не ра шэн няў мяс цо вых 
вы кан ка маў аб утва рэн нi вы бар чых ка мi сiй, ра шэн няў вы бар чых ка мi сiй аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi 
iнi цы я тыў ных груп, кан ды да таў у дэ пу та ты, вы ня сен не па пя рэ джан няў iнi цы я тыў ным гру пам 
i кан ды да там у дэ пу та ты i iнш.

На дум ку экс пер таў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», ад сут насць дак лад-
най iн фар ма цыi аб вы бар чых спрэч ках не спры яе рэа лi за цыi прын цы па ад кры тас цi i га лос нас цi 
пра вя дзен ня вы ба раў, за ма ца ва на га ў ар ты ку ле 13 ВК.

Згод на з па ста но вай Цэнт раль най ка мi сii па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рен-
ду маў ад 8 чэр ве ня 2016 № 22 «Аб iн фар ма ван нi гра ма дзян аб ра бо це па пад рых тоў цы i пра-
вя дзен нi вы ба раў у Па ла ту прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га 
склi кан ня», аб лас ныя (Мiн скi га рад скi) вы ка наў чыя ка мi тэ ты на сва iх афi цый ных сай тах у спе-
цы яль на ство ра ных руб ры ках «Вы ба ры-2016» па вiн ны пуб лi ка ваць ра шэн нi ТВК i АВК па вы-
бар чых спрэч ках. Ад нак на прак ты цы боль шасць та кiх ра шэн няў не бы лi апуб лi ка ва ныя.

У не ка то рых вы пад ках вы кан ка мы аб мя жоў ва лi ся пуб лi ка цы яй ка рот кай iн фар ма цыi аб пры-
ня тых вы бар чы мi ка мi сi я мi ра шэн нях. Та кая прак ты ка мо жа быць звя за ная з тым, што вы бар чае 
за ка на даў ства не ўтрым лi вае вы зна чэн не тэр мi на «вы бар чая спрэч ка». У прак тыч ным да па мож-
нi ку для АВК i ТВК, за цвер джа ным ЦВК па ста но вай № 9 ад 17.05.2016 г., так са ма ад сут нi ча юць 
тлу ма чэн нi ад нос на та го, раз гляд якiх зва ро таў з'яў ля ец ца вы бар чай спрэч кай.

Па да дзе ных афi цый ных сай таў аб лас ных i Мiнск ага га рад ско га су доў, на су мес ныя ра шэн нi 
Прэ зi ды у маў аб лас ных (Мiнск ага га рад ско га) Са ве таў дэ пу та таў i аб лас ных (Мiнск ага га рад-
ско га) вы ка наў чых ка мi тэ таў аб фар мi ра ван нi аб лас ных i акру го вых вы бар чых ка мi сiй па да дзе на 
8 скар гаў. Нi ад на з iх не бы ла за да во ле ная.

На ра шэн нi мяс цо вых вы кан ка маў аб фар мi ра ван нi ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй, па да дзе-
ных юрыс таў кам па нii, па да дзе на 13 скар гаў, з якiх нi вод ная не за да во ле ная (прык лад — Да ку-
мент 9). Агуль ная ста тыс ты ка па скар гах на ра шэн нi аб утва рэн нi ўчаст ко вых ка мi сiй ад сут нi-
чае, па коль кi су ды не пуб лi ка ва лi ра шэн нi па вы нi ках iх раз гля ду.

У тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мi сii па да дзе на 21 скар га на ра шэн нi аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi 
кан ды да та мi ў дэ пу та ты. Ад на скар га бы ла за да во ле ная. У су ды па да дзе ныя 16 скар гаў на ра шэн-
нi тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мi сiй аб ад мо ве ў за да валь нен нi скар гаў па тэн цый ных кан ды да-
таў. З iх 3 скар гi бы лi за да во ле ныя.

Па да дзе ных ЦВК, на эта пе пе рад вы бар чай агi та цыi па да дзе на 139 зва ро таў. Як ужо ўзгад ва-
ла ся, ЦВК не дэ та лi зуе, якi ад со так з да дзе най лiч бы скла да юць скар гi, а так са ма не ўказ вае та го, 
якiя ме на вi та пы тан нi ста вi лi ся ў па да дзе ных зва ро тах. Праб ле май з'яў ля ец ца тое, што на сай тах 
мяс цо вых вы кан ка маў у раз дзе ле «ВЫ БА РЫ-2016» пуб лi ка ва лi ся толь кi адзiн ка выя ра шэн нi 
вы бар чых ка мi сiй, што не да зва ля ла са браць агуль ную ста тыст ку па скар гах на эта пе пе рад вы-
бар чай агi та цыi.



-83- 

На прык лад, юрыс там кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» вя до ма аб па да чы 
22 скар гаў, пры гэ тым апуб лi ка ва на менш за 10% ра шэн няў па да дзе ных скар гах. У асноў ным 
скар гi пад час агi та цы ii ты чы лi ся на ступ ных па ру шэн няў вы ба ра ча га за ка на даў ства: па ру шэн нi 
па тра ба ван няў аб вы хад ных да дзе ных у агi та цый ных ма тэ ры я лах; ад мо ва дру кар няў вы раб ляць 
агi та цый ныя ма тэ ры я лы; пе ра шко ды ў агi та цыi на пе рад вы бар чых пi ке тах; уня сен не зме наў у 
бiя гра фiч ныя звест кi кан ды да таў; ад мо ва ў апуб лi ка ван нi пе рад вы бар чай пра гра мы; ад мо ва ў 
па ка зе тэ ле вы сту па кан ды да та; вы ка ры стан не ад мi нiст ра цый на га рэ сур су праў лад ны мi кан ды-
да та мi.

Як i ра ней, у сё лет нiх вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў шос та га склi кан ня ме лi мес ца 
фак ты ад воль на га пры мя нен ня нор маў ВК аб тэр мi нах па да чы скар гаў. Так, згод на з вы бар чым 
за ка на даў ствам, скар гi, як пра вi ла, па да юц ца ў трох дзён ны тэр мiн з дня пры няц ця ра шэн ня. 
Па коль кi па ра дак ця чэн ня тэр мi наў у Вы бар чым ко дэк се не вы зна ча ны, на по гляд юрыс таў кам-
па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», па вiн ны дзей нi чаць агуль ныя пра вi лы пад лi ку 
тэр мi наў, вы зна ча ныя ў Гра ма дзян скiм пра цэ су аль ным ко дэ ксе (тэр мiн для па да чi скар гi па чы-
на ец ца на на ступ ны дзень). Але ж на прак ты цы су ды i вы бар чыя ка мi сiі трак ту юць нор му аб 
тэр мi нах аб ме жа валь на, па коль кi за лiч ва юць дзень вы ня сен ня ра шэн ня ў трох дзён ны тэр мiн для 
аб скардж ван ня. У вы пад ку, ка лi ра шэн не вы но сiц ца ўве ча ры, а са мо ра шэн не, як пра вi ла, вы да-
ец ца на ру кi на на ступ ны дзень, мно гiя скар гi па да юц ца з про пус кам тэр мi на i, ад па вед на, не 
раз гля да юц ца. Та кiя сi ту а цыi свед чаць пра аб ме жа ван нi маг чы мас цяў рэа лi за цыi пра ва на аб-
скар джан не не за кон ных ра шэн няў. Мяр ку ем, што та кая праб ле ма па вiн на быць вы ра ша ная праз 
ад па вед ныя да паў нен нi i зме ны ў ВК.

У Цэнт раль най ка мi сii пас ля вы ба раў раз гле джа ныя 2 скар гi бы лых кан ды да таў у дэ пу та ты 
аб пры знан нi вы ба раў па ад па вед ных вы бар чых акру гах не са праўд ны мi i ад ме не iх вы нi каў. Та кiя 
скар гi па да лi Вiк тар Мi халь чык, якi ба ла та ваў ся кан ды да там у дэ пу та ты па Гро дзен скай-За нё-
ман скай ВА №5, i Сяр гей Ка ля кiн, якi iшоў па Ар шан скай га рад ской ВА №25. Згод на са скар га мi 
кан ды да таў, пад ста вай для пры знан ня вы ба раў не са праўд ны мi з'яў ля лi ся па ру шэн нi пры фар мi-
ра ван нi вы бар чых ка мi сiй па акру гах, не аб грун та ва ныя аб ме жа ван нi ў пра вя дзен нi пе рад вы бар-
чай агi та цыi, ства рэн не пе ра шко даў для пра цы на зi раль нi кам на ўчаст ках, за вы шэн не рэ аль най 
яў кi вы бар шчы каў i iнш. Па вы нi ках раз гля ду скар гаў ЦВК «не ўста на вi ла па ру шэн няў вы бар ча-
га за ка на даў ства, да пу шча ных пад час вы ба раў або пры пад лi ку га ла соў, якiя ўплы ва юць на вы нi кi 
вы ба раў або не да зва ля юць з пэў нас цю вы зна чыць вы нi кi во ле вы яў лен ня вы бар шчы каў»9.

Вар та ад зна чыць, што ВК не пра ду гледж вае маг чы масць аб скар джан ня ра шэн няў ЦВК, пры-
ня тых па скар гах кан ды да таў на пры знан не вы ба раў не са праўд ны мi. Па вод ле ВК, кан ды дат у 
дэ пу та ты мо жа аб скар дзiць у Вяр хоў ны Суд толь кi ра шэн не ЦВК аб пры знан нi вы ба раў не са-
праўд ны мi. У цэ лым пра ва аб скар джан ня ў су до вым па рад ку дзе ян няў i ра шэн няў, якiя пры ма-
юц ца вы бар чы мi ка мi сi я мi, аб мя жоў ва ец ца толь кi вы пад ка мi, не па срэд на пра ду гле джа ны мi ВК, 
што су пя рэ чыць кан сты ту цый на му пра ву на зва рот у суд.

9 htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-post69.pdf i htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-
post70.pdf
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РЭ КА МЕН ДА ЦЫI
Зме ны ВК апош нiх га доў не ўлiч ва юць боль шас цi рэ ка мен да цый АБ СЕ i Ве не цы ян скай ка-

мi сii, вы не се ных па вы нi ках на зi ран ня за па пя рэд нi мi вы ба ра мi, а так са ма пра па но вы кам па нii 
«Пра ва аб рон цы за сва бод ныя вы ба ры». Боль шасць гэ тых рэ ка мен да цый не стра цi ла сваю ак-
ту аль насць i пас ля вы ба раў Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 2015 го да. Вы ба ры па ка за лi, што без 
дэ та лё вай рэг ла мен та цыi па рад ку фар мi ра ван ня ВК, га ла са ван ня i пад лi ку га ла соў не маг чы ма 
за бяс пе чыць пра вя дзен не вы ба раў, якiя б ад па вя да лi мiж на род ным стан дар там у га лi не сва бод-
ных i спра вяд лi вых вы ба раў, у пры ват нас цi, Ка пен га ген ска му да ку мен ту АБ СЕ 1990 г.

Вы бар чая кам па нiя так са ма за свед чы ла не аб ход насць за бес пя чэн ня рэ аль най роў на сцi кан-
ды да таў у сфе ры до сту пу да срод каў ма са вай iн фар ма цыi i па шы рэн ня пра воў на зi раль нi каў. 
Зме ны ў вы бар чым за ка на даў стве, пра па на ва ныя нi жэй, да зво ляць на блi зiць вы ба ры да мiж на-
род ных стан дар таў, а так са ма па вя лi чыць да вер да вы нi каў вы ба раў як з бо ку гра ма дзян Бе ла ру сi, 
так i з бо ку мiж на род най су поль нас цi.

Вы бар чыя ка мi сii
У ВК трэ ба за клас цi нор му, якая б да ва ла га ран тыi пры сут нас цi ў вы бар чых ка мi сi ях прад-

стаў нi коў па лi тыч ных пар тый i за бяс печ ва ла плю ра лiс тыч ны склад ка мi сiй. Не аб ход на за бяс пе-
чыць, каб па лi тыч ныя пар тыi, якiя пры ня лi ўдзел у вы бар чай кам па нii, у тым лi ку пар ла менц кай, 
ме лi пра ва дэ ле га ваць ад на го прад стаў нi ка ў кож ную з тэ ры та ры яль ных, акру го вых i ўчаст ко вых 
вы бар чых ка мi сiй. I толь кi ў вы пад ку, ка лi па лi тыч ная пар тыя не ска рыс та ла ся та кiм пра вам, 
мяс цо выя рас па рад чыя i вы ка наў чыя ор га ны атры ма юць пра ва са ма стой на за паў няць ва кант ныя 
мес цы ў вы бар чых ка мi сi ях. Ана ла гiч ным чы нам пер ша чар го вае пра ва вы лу чаць сва iх прад стаў-
нi коў у вы бар чыя ка мi сii па вiн ны мець кан ды да ты ў дэ пу та ты. Акра мя та го, трэ ба за ка на даў ча 
вы зна чыць кры тэ ры для кан ды да таў у склад вы бар чых ка мi сiй (дэ ле га ван не па лi тыч най пар ты-
яй, аду ка цыя, iн шыя пра фе сiй ныя ве ды), якiя б змен шы лi маг чы мас цi ад воль на га iх пры зна чэн ня 
i маг лi б ацэнь вац ца су дом пры раз гля дзе ад па вед ных скар гаў.

Рэ гiст ра цыя кан ды да таў
Не аб ход на вы клю чыць маг чы масць вы ка ры стан ня ад мi нiст ра цый на га рэ сур су пры збо ры 

под пi саў, у пры ват нас цi, за ба ра нiць збор под пi саў не сяб ра мi iнi цы я тыў ных груп. Акра мя та-
го, трэ ба пра ду гле дзець пра ва на зi раль нi каў пры сут нi чаць пры пра вер цы под пi саў за вы лу чэн не 
кан ды да таў.

Спi сы вы бар шчы каў
Для па ве лi чэн ня праз рыс тас цi i пад спра ва здач нас цi пра цэ су рэ гiст ра цыi вы бар шчы каў не-

аб ход на ства рыць агуль на на цы я наль ны спiс вы бар шчы каў. Гра ма дзя нам i на зi раль нi кам (у тым 
лi ку да ве ра ным асо бам, прад стаў нi кам СМI i мiж на род ным на зi раль нi кам) па вi нен быць да дзе-
ны поў ны до ступ да спi саў. Кож ны гра ма дзя нiн па вi нен мець пра ва зна ё мiц ца са спi са мi вы бар-
шчы каў да па чат ку га ла са ван ня. Акра мя та го, на зi раль нi кi па вiн ны мець маг чы масць зна ё мiц ца 
з гэ ты мi спi са мi пад час га ла са ван ня. Коль касць вы бар шчы каў, за рэ гiст ра ва ных на ўчаст ку для 
га ла са ван ня, па вiн на аб вя шчац ца вы бар чы мi ка мi сi я мi як на пя рэ дад нi га ла са ван ня, так i пас ля 
яго за кан чэн ня. Вар та ства рыць адзi ны ре эстр усiх вы бар шчы каў Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Фi нан са ван не вы ба раў
За ма ца ва ная ВК нор ма да зва ляе са ма стой нае вы ка ры стан не ЦВК срод каў дзяр жаў на га бюд-

жэ ту на вы раб iн фар ма цый ных улётак з агуль ны мi да дзе ны мi кан ды да таў за мест фi нан са ван ня 
iх вы дат каў на агi та цый ныя дру ка ва ныя ма тэ ры я лы. Гэ та пры вя ло да нiз кай ак тыў нас цi боль-
шай част кi кан ды да таў у вы ра бе агi та цый ных ма тэ ры я лаў. Та му трэ ба на за ка на даў чым уз роў нi 
вяр нуць дзяр жаў нае фi нан са ван не вы дат каў кан ды да таў па вы ра бе дру ка ва най агi та цый най пра-
дук цыi. Вар та пра ду гле дзець маг чы масць ад крыц ця спе цы яль ных фон даў з мо ман ту рэ гiст ра цыi 
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iнi цы я тыў ных груп па вы лу чэ нi кан ды да таў у дэ пу та ты для апла ты вы дат каў па збо ры под пi саў 
за iх вы лу чэн не, па ана ло гii з прэ зi дэнц кi мi вы ба ра мi.

Пе рад вы бар чая агi та цыя
За ка на даў ства пра ду гледж вае пра цяг ласць пе ры я ду пе рад вы бар чай агi та цыi не больш за 1 

ме сяц. Та кi тэр мiн агi та цыi аб мя жоў вае як кан ды да таў у маг чы мас цi агi та цыi, так i гра ма дзян у 
атры ман нi поў най iн фар ма цыi аб кан ды да тах i iх пра гра мах. Пра па ноў ва ец ца па вя лi чыць тэр мiн 
агi та цый най кам па нii як мi нi мум да двух ме ся цаў. Акра мя та го, не аб ход на па зба вiць суб' ек таў, 
якiя раз мя шча юць па лi тыч ную рэ кла му, ад каз нас цi за змест рэ кла мы, якую пра да ста вi лi кан ды-
да ты цi па лi тыч ныя пар тыi.

Су до вае аб скардж ван не ра шэн няў, звя за ных з вы ба ра мi
ВК пра ду гледж вае аб ме жа ва ны пе ра лiк пад стаў для зва ро ту ў су до выя ор га ны. Не аб ход на 

пра ду гле дзець маг чы масць су до ва га аб скар джан ня лю бых ра шэн няў вы бар чых ка мi сiй i iн шых 
дзяр жаў ных ор га наў у пы тан нях, да тыч ных вы ба раў. У пер шую чар гу, не аб ход на за бяс пе чыць 
маг чы масць су до ва га аб скар джан ня па ста ноў АВК, якая за цвяр джае вы нi кi вы ба раў.

Да тэр мi но вае га ла са ван не
Пра цэ ду ра да тэр мi но ва га га ла са ва ня ў яе сён няш нiм вы гля дзе да зва ляе ўла дам ажыц цяў ляць 

роз ныя ма нi пу ля цыi пад час пад лi ку га ла соў. У су вя зi з гэ тым пра па ноў ва ец ца раз гле дзець маг чы-
масць поў най ад ме ны да тэр мi но ва га га ла са ван ня.

У вы пад ку, ка лi да тэр мi но вае га ла са ван не не бу дзе ад ме не на, пра па ноў ва ец ца ўвес цi кры-
тэ ры, ад па вед насць якiм дае вы бар шчы ку пра ва на да тэр мi но вае га ла са ван не. Та кi мi кры тэ ра мi 
па вiн ны быць пад ста вы, якiя ад на знач на свед чаць аб не маг чы мас цi для вы бар шчы ка ўзяць удзел 
у га ла са ван нi ў дзень вы ба раў, на прык лад, ад' езд за мя жу цi iн шыя да ку мен таль на па цвер джа ныя 
до ка зы.

Трэ ба так са ма за ка на даў ча дэ та лi за ваць пра цэ ду ры за ха ван ня вы бар чых скры няў пад час да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня, апя чат ван ня па мяш кан няў, дзе зна хо дзiц ца вы бар чая скры ня. Не аб-
ход на за ба ра нiць зна хо джан не па боч ных асоб, у тым лi ку су пра цоў нi каў мi лi цыi, у па мяш кан нях 
для га ла са ван ня i па ко ях, у якiх за хоў ва юц ца вы бар чыя скры нi, бю ле тэ нi i iн шыя ма тэ ры я лы па 
вы ба рах. Так са ма не аб ход на пра ду гле дзець пра ва на зi раль нi каў зна хо дзiц ца ў па мяш кан нях для 
га ла са ван ня па-за ча сам пра цы вы бар чых ка мi сiй (пе ра пы нак на абед, пе ры яд пас ля за кан чэн ня 
га ла са ван ня) у вы пад ках, ка лi там за ста юц ца сяб ры вы бар чых ка мi сiй.

Вар та за бяс пе чыць усе УВК праз рыс ты мi цэль ны мi вы бар чы мi скры ня мi з плас ты ка вы мi 
стуж ка мi для апя чат ван ня (з iн ды вi ду аль ным ну ма рам вы бар ча га ўчаст ка) i ар га нi за ваць вi дэа-
на зi ран не на пра ця гу ўсiх дзён да тэр мi но ва га га ла са ван ня ў ан лайн рэ жы ме. Так са ма трэ ба за-
бяс пе чыць усе УВК iн ды вi ду аль ны мi пя чат ка мi з асоб ны мi ну ма ра мi кож най УВК, за бяс пе чыць 
аба ро не насць вы бар чых бю ле тэ няў ад па вед ны мi зна ка мi.

Га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы ка
Трэ ба вы зна чыць, што пра вам на га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня ка рыс та ю ца вы бар шчы-

кi са знач ны мi па шко джан ня мi зда роўя (па цвяр джэн не да ку мен там ме ды цын скай уста но вы), 
якiя пе ра шка джа юць яму са ма стой на з'я вiц ца на ўчас так для га ла са ван ня. Трэ ба за ма ца ваць у 
ВК, што пра ва на та кое га ла са ван не ўзнi кае ў гра ма дзя нi на толь кi пас ля пе ра да чы ў УВК да дня 
га ла са ван ня пiсь мо вай за явы аб не маг чы мас цi га ла са ван ня на вы бар чым участ ку.

Пад лiк га ла соў
Iс ну ю чая пра цэ ду ра пад лi ку га ла соў не з'яў ля ец ца праз рыс тай. Ад на з асноў ных пры чын — 

ад сут насць дэ та лi за цыi пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў у ВК. У су вя зi з гэ тым трэ ба за ка на даў ча за-
ма ца ваць на ступ ныя прын цы пы пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў: пад лiк га ла соў пра во дзiц ца га лос на 
ў пры сут нас цi на зi раль нi каў, якiя мо гуць са чыць за пра вiль нас цю пад лi ку во ле вы яў лен ня вы бар-
шчы каў у кож ным бю ле тэ нi (г.зн., ба чыць змест кож на га бю ле тэ ня); пад лiк га ла соў пра во дзiц ца 
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ад ным з сяб раў ка мi сii, якi агуч вае i дэ ман струе ўсiм сяб рам ка мi сii i на зi раль нi кам кож ны бю ле-
тэнь; пад лiк га ла соў ажыц цяў ля ец ца асоб на па кож най скры нi для га ла са ван ня, а вы нi кi та ко га 
асоб на га пад лi ку га ла соў асоб на па кож най скры нi ад люст роў ва юц ца ў вы нi ко вым пра та ко ле. 
Ко пiя вы нi ко ва га пра та ко ла, за ве ра ная стар шы нёй i сак ра та ром ка мi сii i за ма ца ва ная пя чат кай, 
вы да ец ца на зi раль нi ку па яго прось бе.

Так са ма пра па ну ец ца за ка на даў ча за ма ца ваць пра ва за рэ гiст ра ва ных у ТВК на зi раль нi каў i 
да ве ра ных асоб кан ды та таў не па срэд на пры сут нi чаць i на зi раць за пра цэ ду ра мi пе ра да чы вы-
бар чых бю ле тэ няў i пра та ко лаў з вы нi ка мi га ла са ван ня з участ каў для га ла са ван ня ў ТВК. Пра-
ду гле дзець маг чы масць раз мя шчэн ня на сай це ЦВК iн фар ма цыi аб вы нi ках га ла са ван ня па ўсiх 
вы бар чых акру гах з ука зан нем вы нi каў га ла са ван ня па кож ным вы бар чым участ ку.

На зi ран не за вы ба ра мi
З мэ тай уз мац нен ня да ве ру да вы ба раў у Бе ла ру сi не аб ход на за ка на даў ча па шы рыць пра вы 

на зi раль нi каў. На зi раль нi кi па вiн ны мець маг чы масць бес пе ра шкод на зна ё мiц ца з ма тэ ры я ла мi 
ка мi сii, якiя да ты чац ца яе скла ду, шля хоў вы лу чэн ня ў яе сяб раў, спi саў вы бар шчы каў, за ха ван ня 
вы бар чых бю ле тэ няў i скры няў пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня, а так са ма ка рыс тац ца вi дэа- i 
фо та аб ста ля ван нем пад час ажы ццяў лен ня на зi ран ня за вы ба ра мi.
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Мінакі на фоне банера з інфармацыяй пра выбары. Жодзіна, 20 жніўня 2016 г.

Інфармацыя пра выбары на будынку Камароўскага рынка. Мінск, 25 жніўня 2016 г. Інфармацыйны стэнд 
«11 верасня 2016 г. 
ВЫБАРЫ».
Мінск, 19 жніўня 2016 г.
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Абвестка 
пра выбары. 
Бабруйск, 
жнівень 2016 г.

Магілёў рыхтуецца 
да парламенцкіх выбараў. 
Жнівень 2016 г.

Інфармацыйныя банеры 
пра парламенцкія выбары 

па-беларуску і па-руску. 
Віцебск, ліпень 2016 г.
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Пасяджэнне 
Магілёўскага 
аблвыканкама 
і прэзідыюма 
Магілёўскага 
аблсавета 
дэпутатаў 
па стварэнні 
абласной 
і акруговых 
камісій. 
Магілёў, 
27 чэрвеня 
2016 г.

Уваход у памяшканне, 
дзе размяшчаецца 

Віцебская абласная 
камісія. 

Віцебск, ліпень 206 г.

Пасяджэнне 
прэзідыюма 
Мінскага гарадскога 
Савета дэпутатаў і 
Мінгарвыканкама па 
стварэнні Мінскай 
гарадской 
і акруговых 
выбарчых камісій 
у Мінску. 
27 чэрвеня 2016 г.
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На пасяджэнні Смаргонскага райвыканкама па фарміраванні ўчастковых камісій. Смаргонь, 26 ліпеня 2016 г.

Пасяджэнне Бярозаўскага райвыканкама па фарміраванні ўчастковых камісій. Бяроза, 28 ліпеня 2016 г. 

Пасяджэнне Маладэчанскага райвыканкама па фарміраванні ўчастковых камісій. Маладэчна, 27 ліпеня 2016 г.
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Збор подпісаў за вылучэнне 
кандыдатам у дэпутаты 
Вольгі Дамаскінай. 
Полацк, ліпень 2016 г.

Прэтэндэнт у кандыдаты Мікалай Уласевіч і сябры ягонай ініцыятыўнай групы падчас збору подпісаў. 
Смаргонь, 28 ліпеня 2016 г.

Пікет па збору подпісаў у падтрымку 
Аліны Нагорнай, якая вылучалася па Слуцкай 
выбарчай акрузе №67. Слуцк, ліпень 2016 г.

Збор подпісаў за вылучэнне 
кандыдатам прадстаўніка 

«Справядлівага свету» 
Уладзіміра Сякеркі. 

Добруш, ліпень 2016 г.
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Пікет па збору подпісаў за вылучэнне 
прадстаўнікоў БСДП Ганны Канюс 
і Ігара Маслоўскага. 
Брэст, 11 ліпеня 2016 г.

Пікет каля Успенскага сабора 
ў Жыровічах па збору подпісаў 
у падтрымку вылучэнца ад БХД 
Алеся Масюка. Слонімскі раён, 
10 ліпеня 2016 г.

Першы пікет 
па збору подпісаў 

у падтрымку 
вылучэння 

кандыдатам 
у дэпутаты 

актывіста АГП 
Уладзіміра 

Няпомняшчых. 
Гомель, 

4 ліпеня 2016 г.
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Прычэп 
з нацыянальнымі 

сцягамі і стэндамі 
з інфармацыяй 

пра прэтэндэнта 
ў кандыдаты 

Алеся Лагвінца. 
Мінск, ліпень 2016 г.

Правацэнтрысцкая кааліцыя 
праводзіць сумесны пікет 

па збору подпісаў каля 
“Белтэлерадыёкампаніі”. 
Палітыкі з партрэтамі 

Паўла Шарамета, 
які трагічна загінуў у Кіеве. 

Мінск, 20 ліпеня 2016 г.

Прэтэндэнтка 
ў кандыдаты 
Таісія Кабанчук 
размясціла на сваім 
пікеце па збору 
подпісаў 
фотаздымак 
Паўла Шарамета 
з траўрнай 
стужкай. 
Бабруйск, 
21 ліпеня 2016 г.
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Прадстаўнік 
Партыі БНФ 

Зміцер Салаўёў 
падчас збору 

подпісаў. 
Магілёў, 

ліпень 2016 г.

Адна з лідэраў «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч дапамагае збіраць подпісы актывісту кампаніі Аляксандру Снараву. 
Віцебск, ліпень 2016 г.

Вёска Елка Зэльвенскага раёна, збор подпісаў за прэтэндэнта 
ў кандыдаты Івана Шэгу. 14 ліпеня 2016 г.

Супольны пікет 
па збору подпісаў 

за вылучэнне 
ў кандыдаты 

Таццяны Севярынец, 
Алены Шабуні 

і Георгія Станкевіча. 
Віцебск, 

27 ліпеня 2016 г.
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Ахова крамы 
«Карона» спрабавала 

прагнаць пікетчыкаў 
па збору подпісаў. 

Пікет праводзілі сябры 
ініцыятыўнай групы 

Таццяны Малашчанкі. 
Міліцыя заступілася. 

Баранавічы, 
13 ліпеня 2016 г.

Невядомы чалавек з камерай 
адпіхвае аднаго з лідэраў БХД 
Віталя Рымашэўскага 
падчас пікета па збору подпісаў 
за вылучэнне сябра партыі 
Паўла Пракаповіча. 
Маладэчна, 29 ліпеня 2016 г.

Мужчына сталага ўзросту напаў на пікет па збору подпісаў, які ладзілі прадстаўнікі АГП і аргкамітэта па стварэнні 
партыі БХД. Магілёў, 28 ліпеня 2016 г.



-96- 

БРСМ збірае подпісы 
за вылучэнне кандыдатам 

начальніка дэпартамента 
па матэрыяльных рэзервах 

МНС Беларусі 
Васіля Чэкана. 

Віцебск, ліпень 2016 г.

БРСМ збірае подпісы 
за вылучэнне В.Баранніка, 
дырэктара камунальнага 
праектнага 
УП «Градостроитель». 
Барысаў, ліпень 2016 г.

Актывісты «Белай Русі» 
збіраюць подпісы 

за Аляксея Сокала. 
Усходняя выбарчая 

акруга №107 
г. Мінска, ліпень 2016 г.

«Белая Русь» збірае 
подпісы за вылучэнне 
дырэктара Пінскага 
аўтобуснага парка 
Івана Рабкаўца. 
Пінск, ліпень 2016 г.
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Пасяджэнне акруговай камісіі Партызанскай ВА №110 
сталіцы па рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты 
Палаты прадстаўнікоў. Мінск, 8 жніўня 2016 г.

Прэтэндэнт у кандыдаты ад Партыі БНФ Рыгор Кастусёў 
падае ў акруговую камісію Шклоўскай ВА №90 дакументы 
для рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Шклоў, 27 ліпеня 2016 г.

Сябра АГП Аляксандр Кабанаў атрымлівае пасведчанне аб рэгістрацыі яго кандыдатам у дэпутаты 
па Бярозаўскай выбарчай акрузе №9. Бяроза, 11 жніўня 2016 г.

Пасяджэнне акруговай камісіі Баранавіцкай-Заходняй выбарчай акругі №5 па рэгістрацыі кандыдатаў 
у дэпутаты. Баранавічы, 11 жніўня 2016 г.
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Пасяджэнне Мінскай абласной камісіі. Разглядаецца скарга кандыдата ў дэпутаты па Слуцкай выбарчай акрузе 
Аліны Нагорнай на вынесенае папярэджанне. 5 верасня 2016 г.

Пасяджэнне акруговай камісіі 
ВА №64 па рэгістрацыі 

кандыдатаў у дэпутаты. 
Марына і Сяргей  Шырыны 

даюць паказанні 
пра атрыманне імі грошай 

за подпісы 
ў падтрымку Алега Навіцкага. 

Жодзіна, 10 жніўня 2016 г.

Пасяджэнне Віцебскага 
абласнога суда  па разглядзе 
скаргаў Мікалая Манохіна 
і Сяргея Васільева  
на адмовы зарэгістраваць іх 
у якасці кандыдатаў у
 дэпутаты. 
15 жніўня 2016 г.
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Інфармацыя пра кандыдатаў у дэпутаты па Асіповічскай выбарчай акрузе. Глуск, жнівень 2016 г.

Інфармацыйны плакат пра выбары і агітацыйная прадукцыя 
кандыдата ў дэпутаты Ірыны Рынейскай. Бабруйск, жнівень 2016 г.

Агітацыйная 
прадукцыя кандыдата 

ў дэпутаты 
Галіны Філіповіч 

на адмысловым стэндзе. 
Светлагорск, 

жнівень 2016 г.
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Пікет «Ад кандыдата з любоўю» ў падтрымку кандыдата ад АГП па Брэсцкай-Усходняй выбарчай акрузе №3 
Дыяны Касцюковіч. Брэст, 15 жніўня 2016 г.

Агульнаапазіцыйны агітацыйны перадвыбарчы пікет у Магілёве. 2 верасня 2016 г.

Агітацыйны пікет правацэнтрысцкай кааліцыі, прысвечаны 
25 гадавіне абвяшчэння Незалежнасці Беларусі. 
Мінск, пляцоўка перад Камароўскім рынкам, 25 жніўня 2016 г.

Пікет у падтрымку сябра АГП Аляксандра Малочкі. 
Салігорск, жнівень 2016 г.
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Агітацыйны канцэрт у падтрымку кандыдата ў дэпутаты Юрыя Стукалава. Магілёў, 30 жніўня 2016 г.

Старшыня Тулаўскага 
сельскага выканаўчага 
камітэта 
Зэльвенскага раёна 
Таццяна Умарава 
запісвае дадзеныя 
пашпартоў  сяброў 
перадвыбарчага 
штаба кандыдата 
Івана Шэгі, 
якія праводзяць 
агітацыйны пікет. 
Вёска Міжэрычы, 
26 жніўня 2016 г.

Сумесны агітацыйны пікет правацэнтрысцкай кааліцыі 
каля ЦУМа ў Мінску, 1 верасня 2016 г. 

Эка-пікет у падтрымку Юрыя Губарэвіча. Мінск, 
22 жніўня 2016 г. (фота з сацыяльных сетак).
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Агульны бацькоўскі сход у СШ №21 г.Баранавічы: забяспечана аўдыторыя для праўладнай кандыдаткі Вольгі Палітыка 
і датэрміновае галасаванне на ўчастку №15 ВА №5, 6 верасня 2016 г.

Сустрэча з выбаршчыкамі 
кандыдата ў дэпутаты 
Уладзіміра Кацоры, 
пасля якой ён зняў 
сваю кандыдатуру 
з выбараў. 
Гомель, 23 жніўня 2016 г.

На перадвыбарчую сустрэчу жанчына прынесла 8 кілаграм перапіскі з кандыдатам Аляксандрам Старавойтавым, 
але кандыдат не прыйшоў, Магілёў, 5 верасня 2016 г.



-103- 

«Я прыйду» – 
акцыя, падчас якой 
актывісты БРСМ 
пераконвалі магілёўцаў 
у неабходнасці 
галасавання 
на выбарах, 
у прыватнасці – 
датэрміновага. 
Магілёў, 
6 верасня 2016 г.

Да актыўнага ўдзелу 
ў парламенцкіх выбарах 

жыхароў Глуска заклікалі 
мясцовыя актывісты 

БРСМ. 18 жніўня, 
пікет каля мясцовага 

кінатэатра «Арыён»

Плакат ГА “Беларускі саюз жанчын” з заклікам прыняць удзел 
у выбарах без выходных дадзеных. Баранавічы, 8 верасня 2016 г.

Выбарчы плакат 
з заклікам да ўдзелу 
ў выбарах без выходных 
дадзеных. 
Баранавічы, 
верасень 2016 г.
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Чарга студэнтаў медкаледжу 
на датэрміновае галасаванне на ўчастку №26 
Ленінскай акругі Бабруйска, 7 верасня 2016 г.

Участак №19 
Баранавіцкай-Усходняй 
акругі №6: 
чарга студэнтаў 
Баранавіцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
на датэрміновае 
галасаванне, 
7 верасня 2016 г.

Навучэнцы Слуцкага 
медкаледжу арганізавана 
ідуць на датэрміновае 
галасаванне. Слуцкая 
выбарчая акруга №67, 
участак №21, 
7 верасня 2016 г.

На выбарчы ўчастак №21 
Баранавіцкай-Заходняй 

выбарчай акругі №5 
дастаўлены вайскоўцы 

для датэрміновага 
галасавання. 

Баранавічы, СШ №21, 
10 верасня 2016 г.
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Прыём пратаколаў ад участковых выбарчых камісій у акруговай камісіі Магілёўскай-Кастрычніцкай ВА №86. 
Магілёў, 11 верасня, 2016 г.

Падлік галасоў на ўчастку №17 
Першамайскай акругі, Бабруйск, 

11 верасня 2016 г.

Працэдура падліку галасоў вачыма 
назіральніка на выбарчым участку №27 
г. Слуцка, 11 верасня 2016 г.

Падлік галасоў на ўчастку №9 ВА №64 адбываўся на асобным стале 
старшыні камісіі, які знаходзіўся  за 5 метраў ад сябраў камісіі 
і 10-12 метраў ад назіральнікаў. Жодзіна, 11 верасня 2016 г.
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У выніковай 
прэс-канферэнцыі 
бяруць удзел 
каардынатары 
кампаніі па назіранні 
за выбарамі 
Уладзімір Лабковіч 
і Алег Гулак. 
Мінск, 
12 верасня 2016 г.

Прадстаўнікі кампаніі 
«Праваабаронцы 
за свабодныя выбары» 
Валянцін Стэфановіч 
і Алег Гулак абвяшчаюць 
пра пачатак назірання. 
Мінск, 7 чэрвеня 2016 г. 

Сустрэча 
экспертаў кампаніі 

«Праваабаронцы 
за свабодныя выбары» 

Валянціна Стэфановіча 
і Паўла Сапелкі 

з прадстаўнікамі 
назіральнай місіі 

БДІПЧ АБСЕ. 
Мінск, 8 жніўня 2016 г.
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Да кумент 1
Ад каз Мiн скай аб лас ной ка мi сii на скар гу А.Г.Мац ке вi ча 
аб пра цы АВК па-за па се джан нем.
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Да кумент 2
 Ад каз ЦВК на зва рот В.Стэ фа но вi ча ад нос на па рад ку вы ка ры стан ня 
ма тэ ры яль ных срод каў для вы ра бу iн фар ма цый ных ма тэ ры я лаў 
на эта пе збо ру под пi саў iнi цы я тыў ны мi гру па мi.
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Да кумент 3
Вы зна чэн не су да Аст ра вец ка га ра ё на па скар зе кан ды да та ў дэ пу та ты 
Мi ка лая Ула се вi ча на ад мо ву СМI ў апуб лi ка ван нi пе рад вы бар чай 
пра гра мы i пра да стаў лен нi эфiр на га ча су.



-110- 



-111- 

Да кумент 4
Аб вест кi аб аба вяз ко вай су стрэ чы рэк та ра Ма гi лёў ска га дзяр жаў на га 
ўнi вер сi тэ та iмя Ку ля шо ва са сту дэн та мi з на го ды вы ба раў.
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Да кумент 5
Аб вест ка аб пра вя дзен нi агуль на гiм на зiч на га баць коў ска га схо ду 
ў гiм на зii №4 г.Ба ра на вi чы на 9 ве рас ня 2016 го да.



-113- 

Да кумент 6
Вы трым кi з Да па мож нi ка для праў лад ных на зi раль нi каў.
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Да кумент 8
Ад каз на зi раль нi ку А.Вай це шы ку з УВК на яго ную прось бу 
аб пра вя дзен нi ад кры та га пад лi ку га ла соў.
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Да кумент 9
Ра шэн не су да Пер ша май ска га ра ё на г.Вi цеб ска па скар зе П.Ле вi на ва 
i вы бар шчы каў на не ўклю чэн не П.Ле вi на ва ў склад УВК.
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Да датак 9
Звест кi аб коль кас цi ўве дам лен няў аб пра вя дзен нi 
ма са вых ме ра пры ем стваў*

* htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-Elect16.pdf
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Да датак 10
Звест кi аб коль кас цi за яў на прад стаў лен не па мяш кан няў 
для су стрэч з вы бар шчы ка мi* 

* htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-Elect17.pdf
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Да датак 12
Звест кi пра кан ды да таў, якiя пры ня лi ўдзел у тэ ле дэ ба тах* 

* htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-Elect19.pdf
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Да датак 15

* htt p://baj.by/be/analytics/yak-zrabic-vybary-nezauvazhnymi-bazh-prezentavau-manitoryng-asvyatlennya-parlamenckay

ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў»

Ма нi то рынг:
«Асвят лен не пар ла менц кiх вы ба раў 2016 г. у бе ла рус кiх СМI»

(4 лi пе ня — 21 ве рас ня 2016 г.)*

Вы нi ко вы дак лад
Уво дзi ны

Дак лад пад су моў вае вы нi кi ма нi то рын гу асвят лен ня пар ла менц кай кам па нii 2016 г. у Бе ла ру сi. Ма-
нi то рынг меў на мэ це спры яць пра фе сiй на му i аб' ек тыў на му асвят лен ню вы бар чай кам па нii.

ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў», якая пра во дзi ла гэ ты ма нi то рынг, iмк ну ла ся з'вяр нуць 
ува гу ка лег на не аб ход насць не ска жо на, не пе рад узя та i поў на iн фар ма ваць вы бар шчы каў пра элек-
та раль ны пра цэс, пра гра мы кан ды да таў, а так са ма мер ка ван нi iх пры хiль нi каў i апа не нтаў.

Ме та да ло гiя ма нi то рын гу да зва ляе апiс ваць як агуль ны кан тэкст, так i асоб ныя вы пад кi не пра фе-
сiй на га асвят лен ня вы бар чай кам па нii. Ме дый ныя ма тэ ры я лы ана лi за ва лi ся з гле дзi шча якас ных i 
коль кас ных па каз чы каў. Най больш iс тот ны мi для iх ацэн кi з'яў ля лi ся мiж на род на пры зна ныя прын-
цы пы i стан дар ты асвят лен ня вы бар чых кам па нiй, а так са ма нор мы жур на лiсц кай эты кi.

Дак лад улiч вае да дзе ныя, атры ма ныя ця гам уся го пе ры я ду ма нi то рын гу.

Пад су ма ван не
Дзяр жаў ныя ме дыя асвят ля лi вы бар чую кам па нiю ў сва ёй тра ды цый най ма не ры, а ме на вi та:
� да мi нант нае ста но вi шча ў iх зай ма лi Цэнт раль ная i iн шыя вы бар чыя ка мi сii. Прад стаў нi кi гэ-

тых ка мi сiй (най час цей стар шы нi) ме лi най боль шы эфiр ны час па раў наль на з усi мi iн шы мi 
пер са нi фi ка ва ны мi суб' ек та мi ма нi то рын гу. Да та го ж дзяр жаў ныя ме дыя рэ прэ зен та ва лi гэ-
тыя ка мi сii як най больш кам пе тэнт ныя кры нi цы iн фар ма цыi да тыч на вы бар ча га пра цэ су;

� у на вi на вых пра гра мах пе ра ва жа ла дэ пер са нi фi ка ва ная ма не ра рэ прэ зен та цыi кан ды да таў у 
дэ пу та ты. Што праў да, зрэд час дзяр жаў ныя ме дыя ства ра лi ка лек тыў ны парт рэт кан ды да таў, 
па дзя ля ю чы iх на роз ныя ка тэ го рыi;

� па лi тыч ныя пар тыi, якiя ўдзель нi ча лi ў вы ба рах, за ста ва лi ся ў це нi i бы лi рэ прэ зен та ва ныя пад 
агуль най наз вай «па лi тыч ныя пар тыi». До ля ча су i пло шчы, ад ве дзе ная iм, бы ла мi зэр ная;

� дыс ку сii з вы бар шчы ка мi ад сут нi ча лi. Апош нiя, як пра вi ла, бы лi рэ прэ зен та ва ныя дэ пер са нi-
фi ка ва на;

� пры клад на ад ноль ка вую ўва гу дзяр жаў ныя ме дыя на да лi на зi раль нi кам з кра iн СНД i мi сii 
БДIПЧ АБ СЕ i ацэнь ва лi iх дзей насць пе ра важ на нейт раль на;

� па раў наль на са спар тыў ны мi вы пус ка мi iн фар ма цый ных пра грам цi пра гно за мi на двор'я, вы-
бар чая тэ ма ты ка аль бо бы ла су вы мер най, аль бо са сту па ла iм. З за вяр шэн нем лет няй алiм-
пi я ды не па мен шы ла спар тыў най iн фар ма цыi, але i не па вя лi чы ла ся iс тот на до ля вы бар чай 
тэ ма ты кi;

� ня гле дзя чы на тое, што кан ды да ты атры ма лi маг чы масць звяр нуц ца да вы бар шчы каў па тэ ле-
ба чан нi i ра дыё, ува га да гэ тых зва ро таў нi як не ак цэн та ва ла ся. Тэ ле вi зiй ныя пра гра мы па да ва-
лi iх вы сту пы пад наз вай «Вы ба ры 2016» аль бо «Выступления кандидатов в де пу та ты Па ла ты 
представителей Национального собрания Республики Бе ла русь шес то го со зы ва». Кан крэт ныя 
проз вi шчы кан ды да таў, а так са ма дак лад ны час вы сту пу кож на га з iх не ўказ ва лi ся;

� iн фар ма цый ныя сай ты буй ней шых дзяр жаў ных ме дыя так са ма не па да ва лi кан крэт най iн фар-
ма цыi пра дзень i час вы сту паў кан ды да таў па ТБ i ра дыё;

� не дзяр жаў ныя ме дыя на да лi боль шую ўва гу кан ды да там i па лi тыч ным пар ты ям, што ўдзель-
нi ча лi ў вы ба рах. Пры гэ тым, праў да, анi пар тал tut.by, анi дру ка ва ныя не дзяр жаў ныя ме дыя 
не ста лi рэ аль ны мi кан ку рэн та мi дзяр жаў ных тэ ле- i ра дыё ка на лаў;

� па за вяр шэн нi вы бар чай кам па нii дзяр жаў ныя i не дзяр жаў ныя ме дыя па да ва лi ад роз ныя 
ацэн кi пра цэ ду ры га ла са ван ня, пад лi ку га ла соў, вы нi каў га ла са ван ня дый са мой вы бар чай 
кам па нii.
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Асноў ныя фак ты
Дзяр жаў ныя ме дыя

Ня гле дзя чы на тое, што пад час агi та цый най кам па нii дзяр жаў ныя ме дыя па вя лi чы лi ўва гу да кан-
ды да таў, рэ прэ зен ту ю чы iх га лоў ным чы нам не пер са нi фi ка ва на, Цэнт раль ная ка мi сiя Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў (ЦВК) ра зам з аб лас ны мi ка мi сi я мi 
(АК) за ха ва ла сваё лi дзi ру ю чае мес ца. Так, па вод ле вы нi ко вых да дзе ных (11.07.16 — 11.09.16), у 
тыд нё вай пра гра ме «Глав ный эфир» («Бе ла русь 1») яны ме лi амаль 44% эфiр на га ча су, у тэ ле вi зiй-
най пра гра ме «Наши новости» ОНТ — 17 %, у пра гра ме «Ра дыё факт» — амаль 34% па раў наль на з 
усi мi ас тат нi мi суб' ек та мi ма нi то рын гу. У рэ гi я наль ных тэ ле пра гра мах («На вi ны. Го мель» i «На вi ны-
рэ гi ён» — ТРК «Ма гi лёў») да мi на ва лi аб лас ныя i ўчаст ко выя ка мi сii (да 40% ча су па раў наль на з усi мi 
ас тат нi мi суб' ек та мi вы бар ча га пра цэ су).

Як мож на ба чыць на ад па вед ных гра фi ках, дзяр жаў ныя ме дыя, на зi раль нi кi мi сiй СНД i Шан хай-
скай ар га нi за цыi су пра цоў нiц тва ацэнь ва лi дзей насць гэ тых ка мi сiй ста ноў ча. На прык лад, прад стаў-
нiк на зi раль най мi сii СНД сп. Та шы ба еў ка заў: «... мы бы хотели отметить хо ро шую под го тов ку руко-
водителей ок ру го вых избирательных комиссий, профессиональный под ход со сто ро ны пред се да те-
лей участ ко вых комиссий...» («Ра дыё факт» — 02.08.16). На зi раль нiк той жа мi сii сп. Вiк тар Мя леш ка 
пдкрэс лiў: «За вре мя пребывания на Слонимщине я посетил це лый ряд избирательных участ ков 
как в го ро де, так и на се ле, на блю дал за ра бо той ок руж ной избирательной комиссии. Избиратель-
ный про цесс в Слонимском рай о не проходит на вы со ком организационном уров не» («Сло нiм скi вес-
нiк»— 14.09.16). Дый са мi прад стаў нi кi гэ тых ка мi сiй па зi тыў на ацэнь ва лi сваю пра цу.

Ад роз на ад iх i дзяр жаў ных служ боў цаў, ма нi то рын га выя пра гра мы рэ прэ зен та ва лi па тэн цый ных, 
а по тым i за рэ гiст ра ва ных кан ды да таў у пе ра важ на дэ пер са нi фi ка ва най фор ме, г.зн. не на зы ва ю чы 
iх проз вi шчаў, не па зна ча ю чы iх пар тай най пры на леж нас цi. Вось ад но з ты по вых апi сан няў, якое агу-
чы ла ка рэс пан дэнт тэ ле пра гра мы «На вi ны-рэ гi ён» ТРК «Ма гi лёў»: «Акра мя iн тэ лi ген цыi, свае кан ды-
да ту ры на дэ пу тац кiя мес цы ў пар ла мен це вы лу чы лi пра мыс лоў цы, транс парт нi кi, бу даў нi кi — во сем 
пра цэн таў ад агуль най коль кас цi; столь кi ж — прад стаў нi кi ор га наў дзяр жаў на га кi ра ван ня, чвэрць 
прад стаў ле ных кан ды да тур — жан чы ны. Во сем пра цэн таў — мо ладзь да трыц ца цi год. Ад вась мi-
дзе ся цi пя цi па тэн цый ных кан ды да таў у дэ пу та ты, — бы ло агу ча на пад час прэс-кан фе рэн цыi, — у 
акру го выя ка мi сii воб лас цi па сту пi ла сто во сем па ке таў да ку мен таў. Па вод ле суб' ек таў вы лу чэн ня 
яны раз мер ка ва лi ся на ступ ным чы нам: со рак два — гра ма дзя не шля хам збо ру под пi саў, ва сям нац-
цаць — ад пра цоў ных ка лек ты ваў».

У пра гра ме «Глав ный эфир» (21.08.16) стар шы ня Бел тэ ле ра дыё кам па нii сп. Да вы дзька, азна ё мiў-
шы ся з вы сту па мi кан ды да таў, на ма ля ваў та кi парт рэт, па дзя лiў шы iх на тры гру пы: «Пер вая груп-
па — это такие, зна е те, состоявшиеся, опыт ные люди: директора школ, предприятий, производств. 
Они уве ре ны в се бе. Они, как правило, хо ро шо подготовились к выступлению, зна ют что де ла ют, 
за чем идут в пар ла мент. И уме ют дер жать ся пе ред ка ме рой.

Вто рая груп па, категория лю дей, — это, гру бо го во ря, партия ска за ла «на до», значит я ответил 
«есть». То есть, они не сильно, воз мож но, ве рят там в по бе ду, но в ме ре своих спо соб нос тей пы та-
ют ся сде лать уз на ва е мым свой бренд, ну и се бя, и партию.

И третий вот са мый интересный, как мне ка жет ся, та кой вот приход но вых лю дей в на шу избира-
тельную историю, вообще, да. Это вот такие кандидаты «на авось». За ними нет никакого опы та, они 
идут на вы бо ры, не зная «за чем», не умея, соб ствен но го во ря, се бя под ать и час то не сут околеси-
цу». Па да дзе ныя ацэн кi кож най з груп не па кi да лi су мне ву за ка го га ла са ваць.

Дру гi ўдзель нiк дыс ку сii, га лоў ны рэ дак тар дзяр жаў най га зе ты «Звяз да» сп. Кар лю ке вiч да поў нiў: 
«Мне зда ец ца, яшчэ ёсць та кая ка тэ го рыя вель мi вя до мых асоб... у iн фар ма цый най пра сто ры... Iх 
пра гра мы скi ра ва ны на, ну, па пя рэд не ўжо пла ну е мыя ў сва iм уяў лен нi, што лю дзi ве да юць, што гэ та 
бу дуць аў та ры гэ тых пра грам вы ключ на кры ты ка ваць, вы ключ на вы стаў ляць пэў ныя ло зун гi, вось, i 
да стат ко ва, ну ло зун гi без гле бы».

А га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Бе ла русь се год ня» сп. Яку бо вiч вы ка заў мер ка ван не, што ад каз ныя 
кан ды да ты ў дэ пу та ты «до лжны... риторику сменить и говорить так, что «я по мо гу власти вот в воп-
ро се пар ко вок, если я ста ну кандидатом в де пу та ты, я по мо гу власти навести по ря док в микрорайоне 
по таким, по таким воп ро сам...». Пра па но ва, як мож на ба чыць, моц на аб мя жоў ва ла за ка на даў чы 
ста тус бу ду чых дэ пу та таў, а, да та го ж, i ста вi ла пад су мнеў не аб ход насць па дзе лу ўла ды ў на шай 
кра i не.

Апiс ва ю чы па доб ным чы нам кан ды да таў, ма нi то рын га выя пра гра мы ад вя лi iм да стат ко ва шмат 
ча су (ад 7 да 14% у за леж нас цi ад пра гра мы), што ства ра ла ўра жан не пры сут нас цi апош нiх у ме дый-
ным по лi, але нi я кiм чы нам не зна ё мi ла вы бар шчы каў з па лi тыч ны мi плат фор ма мi кан ды да таў i тых 
плi тыч ных пар тый, якiя iх пад трым лi ва лi.

Што да ме дый най пры сут нас цi па лi тыч ных пар тый, дык яна бы ла не прос та мен шай, а мi зэр най, 
ка лi пра iх уво гу ле штось цi ка за лi. На прык лад, пра гра мы «Наши новости» ОНТ, «Па на ра ма» («Бе-
ла русь 1»), «Глав ный эфир» («Бе ла русь 1») нi чо га не ка за лi пра кан крэт ныя па лi тыч ныя пар тыi. А ў 
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тых вы пад ках, ка лi пра iх штось цi ка за ла ся, до ля ча су i пло шчы бы ла мен шай за 0,5% (на прык лад, 
гл. Гра фi кi iн фар ма цый на га пар та лу belta.by цi пра гра мы «Ра дыё факт»).

За мест кан крэт ных апа зi цый ных пар тый у дзяр жаў ных ме дыя бы ла прад стаў ле на «апа зi цыя» ў 
якас цi дэ пер са нi фi ка ва на га суб' ек та. Праў да, ме дый ная ўва га бы ла зу сiм не вя лi кай, мож на ска заць 
нiк чэм най, па раў наль на з па пя рэд нi мi вы бар чы мi кам па нi я мi.

Рэ аль ным пер са нi фi ка ва ным ак та рам гэ тай кам па нii стаў Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi 
(БРСМ). Пад час мi ну ла год няй прэ зi дэнц кай кам па нii яго ро ля не бы ла та кой за ўваж най. Дзей насць 
гэ тай праў лад най ар га нi за цыi бы ла па да дзе на вы ключ на ў па зi тыў ным клю чы, а яе прад стаў нi кi ме лi 
до ступ да эфi ру, у ад роз нен не ад хоць якiх апа зi цый ных пар тый, ру хаў цi ня ўра да вых ар га нi за цый 
(прык лад у пра гра ме «Наши Новости» ОНТ, 03.08.16).

Па вы ша ную ме дый ную ува гу да БРСМ, на пэў на, мож на па тлу ма чыць шмат ба ко вас цю яе дзей-
нас цi пад час вы бар чай кам па нii. Як па ве да мiў пер шы сак ра тар сп. Бе ля коў, «со юз молодежи всег да 
был до ста точ но активным участником политических кампаний, в том числе и этой...»; «из чле нов 
БРСМ вклю че но шесть представителей в сос тав об ласт ных и Минской го род ской комиссии; ок ру го-
вых комиссий — де вя нос то че ло век и участ ко вых — око ло трех с половиной ты сяч чле нов БРСМ. По 
состоянию на пер во го авгус та уже аккредитовано сто во семь на блю да те лей, причем мы планируем 
до двад ца то го авгус та аккредитовать не ме нее пяти с половиной ты сяч представителей БРСМ»; «мы 
подключимся уже и в период агитации за кандидатов» («Ра дыё факт 08.08.16). Iнакш ка жу чы, ар га-
нi за цыя зай ма ла ся не толь кi ма бi лi за цы яй ма ла дых вы бар шчы каў, не толь кi пад лi кам га ла соў i на зi-
ран нем, але i пад трым лi ва ла сва iх кан ды да таў пад час агi та цый най кам па нii. Урэш це, як ста ла по тым 
вя до ма, лi дар гэ тай ар га нi за цыi быў пры зна ча ны дэ пу та там верх няй па ла ты пар ла мен ту.

Вы бар шчы кi рэ прэ зен та ва лi ся га лоў ным чы нам ана нiм на. Iх нiя га ла сы бы лi чут ныя пе ра важ на ў 
тых вы пад ках, ка лi га вор ка iш ла пра не аб ход насць удзе лу ў вы ба рах.

Ува га да дзей нас цi на зi раль нi каў з кра iн СНД i мi сii БДIПЧ АБ СЕ, як мы ад зна ча лi вы шэй, бы ла 
раз мер ка ва ная пры клад на па роў ну. Да мi на ва ла нейт раль ная ма не ра рэ прэ зен та цыi, ка рот кiя iн тэр-
в'ю з прад стаў нi ка мii гэ тых мi сiй раз-по раз з'яў ля лi ся ў дзяр жаў ных ме дыя. Ра зам з тым трэ ба ад-
зна чыць, што мер ка ван нi прад стаў нi коў на зi раль най мi сii СНД гу ча лi ў эфi ры элект рон ных ме дыя 
час цей за мер ка ван нi iх ка лег з мi сii БДIПЧ АБ СЕ. На прык лад, у пра гра ме «Па на ра ма», па вод ле 
да дзе ных за пе ры яд з 25.07.16 па 10.09.16, прад стаў нi кi мi сii СНД пра маў ля лi на ўпрост, а не ў пе-
ра ка зе жур на лiс таў, у два ра зы даў жэй за сва iх за ход нiх ка лег. Да та го ж, мер ка ван нi апош нiх ча сам 
ацэнь ва лi ся не га тыў на.

У тых жа ме дыя пры сут нi ча лi, хоць i ў знач на мен шым аб' ёме, i мер ка ван нi прад стаў нi коў мi сii на-
зi раль нi каў ад Шан хай скай ар га нi за цыi су пра цоў нiц тва (ШАС).

Ня гле дзя чы на тое, што ма нi то рын га выя ме дыя па да ва лi да стат ко ва шмат iн фар ма цыi пра вы бар-
чы пра цэс (га лоў ным чы нам ар га нi за цый на га i пад рых тоў ча-тэх нiч на га пла ну), вы бар чая тэ ма ты ка 
бы ла да лё ка не пры яры тэт най. Як мы ад зна ча лi ў пра меж ка вых бю ле тэ нях, ча ты рох га до вы цыкл 
пар ла менц кiх вы ба раў у Бе ла ру сi су па дае з гэт кiм жа цык лам лет нiх алiм пiй скiх гуль няў. Але ка лi 
пад час па пя рэд нiх вы ба раў кан ды да таў рэ гiст ра ва лi пас ля за кан чэн ня алiм пiй скiх гуль няў, то на гэ-
ты раз — да iх за вяр шэн ня, у вы нi ку ча го лад ная част ка вы бар чай кам па нii су па ла з тэ ле вi зiй ны мi 
транс ля цы я мi гэ тай спар тыў най па дзеi. У вы нi ку час, ад ве дзе ны вы бар чай тэ ма ты цы, аль бо са сту-
паў спар тыў ным на вi нам (як у вы пад ку з тэ ле вi зiй най пра гра май «Наши новости» ОНТ, «На вi ны», 
Ра дыё «Ста лi ца»), аль бо быў су вы мер ны (як у вы пад ку з пра гра май «Ра дыё факт» (Пер шы на цы-
я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё) цi «На вi ны-рэ гi ён» ТРК «Ма гi лёў») (гл. ад па вед ныя вы нi ко выя 
гра фi кi). Да та го ж сю жэ ты, пры све ча ныя вы ба рам, з'яў ля лi ся не на па чат ку, а, як пра вi ла, у ся рэ дзi не 
iн фар ма цый ных вы пус каў. У не ка то рых вы пад ках вы бар чая тэ ма ты ка бы ла су вы мер ная па ча се з 
пра гно зам на двор'я ў iн фар ма цый ных пра гра мах.

Пра мы до ступ
За рэ гiст ра ва ныя кан ды да ты атры ма лi маг чы масць вы сту пiць у эфi ры дзяр жаў ных элект рон ных 

ме дыя — тэ ле ка на лаў «Бе ла русь 3», «СТВ», мяс цо вых ра дыё, а так са ма бяс плат на на дру ка ваць 
свае пра гра мы ў вы зна ча ных ЦВК дзяр жаў ных га зе тах. Транс ля цыя вы сту паў кан ды да таў па ТБ ад-
бы ва ла ся з 19.00 да 20.00, а па ра дыё — з 07.00 да 08.00 i пры па да ла на пра цоў ныя днi.

У пра гра ме пе ра дач тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» гэ ты эфiр быў па зна ча ны як «Вы ба ры-2016». Цi-
ка ва, што пад гэ тай агуль най наз вай транс ля ва лi ся не толь кi вы сту пы кан ды да таў, але i дэ ба ты. Да 
та го ж пра гра ма не па ве дам ля ла, што мае ад быц ца ў пе ра да чы i хто ў ёй бя рэ ўдзел.

Што праў да, у пра гра ме пе ра дач ка на ла «СТВ» зва ро ты кан ды да таў бы лi вы лу ча ныя асоб на — 
«Выступления кандидатов в де пу та ты Па ла ты представителей Национального собрания Ре-
спублики Бе ла русь шес то го со зы ва». Але проз вi шчы кан ды да таў, а так са ма дак лад ны час iх вы-
сту паў ад сут нi ча лi. Ра зам з тым, пра гра ма пе ра дач гэ та га ка на ла ме ла i руб ры ку «Вы бо ры 2016», 
дзе да лей не вы раз на бы ло па зна ча на «Де ба ты». Та кая свое асаб лi вая iн фаг ра фi ка, як i са ма наз ва 
(пад гэ тай наз вай на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» ад бы ва лi ся вы сту пы кан ды да таў) нi як не ак цэн та ва ла 
ўва гу да iн фар ма цыi.
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У той час як на дру ка ва ныя ў га зе тах тэ ле пра гра мы не кан крэ ты за ва лi хто i ка лi бу дзе вы сту паць цi 
ўдзель нi чаць у дэ ба тах, наз вы кi на фiль маў i се ры я лаў не толь кi па да ва лi ся вя лi кi мi i тлус ты мi лi та ра-
мi, але i су пра ва джа лi ся ана та цы я мi, у якiх фi гу ра ва лi на ват проз вi шчы га лоў ных ге ро яў. На прык лад, 
ТБ-пра гра ма ка на ла «Бе ла русь 2» рэ прэ зен та ва ла «ДЕТЕКТИВ «ОБМАНИ МЕ НЯ-2» на ступ ным 
чы нам: «Убой ный от дел ГУВД. Са мые громкие... де ла до ста ют ся... капитанам Филлипову, Лер не ру, 
Ильинскому и стар ше му лей те нан ту Стрельниковой» («Бе ла русь 2», 29.08.16).

На пры кан цы ад зна чым, што нi са мi ка на лы, нi шы ро ка рэ кла ма ва ны дзяр жаў ны мi ме дыя iн фар-
ма цый ны пар тал «Вы бо ры 2016», нi спец пра ект БЕЛ ТА «Парламентские вы бо ры 2016», нi сайт 
Бел тэ ле ра дыё кам па нii не па да ва лi iн фар ма цыю пра вы сту пы i дэ ба ты (дзень, час i кан крэт ныя 
проз вi шчы кан ды да таў). Да та го ж, сайт Бел тэ ле ра дыё кам па нii не вы клаў нi во дзiн з вы сту паў. Тым 
са мым ён па зба вiў маг чы мас цi па зна ё мiц ца са змес там пра грам абра ных кан ды да таў тых вы бар-
шчы каў, якiя ра ней не змаг лi па гля дзець транс ля цыю па тэ ле ба чан нi.

Та кiм чы нам, ад сут насць хоць яко га сур' ёз на га анан са ван ня ў ме дыя вы сту паў i дэ ба таў кан ды да-
таў, а так са ма кан крэт най iн фар ма цыi пра тое, хто i ка лi му сiў пра маў ляць, ёсць фак тыч на пра ця гам 
агуль най тэн дэн цыi дэ пер са нi фi ка ва най рэ прэ зен та цыi га лоў ных дзе ю чых асоб вы бар чай кам па нii ў 
дзяр жаў ных ме дыя. Вы ка ры стан не аб стракт най наз вы «Вы бо ры 2016», пад якой тэ ле ка нал «Бе ла-
русь 3» дэ ман стра ваў так са ма i ра сiй ска-са вец кiя да ку мен таль ныя фiль мы (на прык лад, фiльм пра 
ства рэн не са вец ка га аў та ма бi ля «ЗИЛ» ця гам 40 хвi лiн — 29.08.16) дэз ары ен та ваў вы бар шчы каў i 
па збаў ляў iх маг чы мас цi азна ё мiц ца з пра гра ма мi сва iх кан ды да таў.

Не дзяр жаў ныя ме дыя
Не дзяр жаў ныя ме дыя, вi да воч на, менш ува гi на да лi ар га нi за цый най i тэх нiч най iн фар ма цыi да тыч-

на вы бар ча га пра цэ су. Да та го ж яны iмк ну лi ся па збя гаць дэ пер са нi фi ка ва най ма не ры рэ прэ зен та цыi 
яго суб' ек таў. Пе рад усiм гэ та ты чыц ца iн фар ма цый на га пар та ла tut.by i га зе ты «На род ная Во ля». 
Гэ тыя рэ сур сы iмк ну лi ся мi нi мi за ваць ужы ван не аб стракт ных i дэ пер са нi фi ка ва ных па няц цяў — та кiх 
як «па лi тыч ныя пар тыi», «кан ды дат»цi «элек та рат».

Пас ля рэ гiст ра цыi кан ды да таў на iн тэр нэт-ста рон ках пар та ла tut.by з'я вi ла ся да стат ко ва вя лi кая 
коль касць проз вi шчаў кан ды да таў i iн фар ма цыi пра iх. Тое ж са мае ты чыц ца i па лi тыч ных пар тый, 
якiя бы лi ў той цi iн шай сту пе нi прад стаў ле ныя пад сва i мi афi цый ны мi наз ва мi. У ад мыс ло вай пе-
ра да чы «Гость TUT.BY» пар тал ла дзiў iн тэр в'ю з лi да ра мi пар тый, што бра лi ўдзел у вы ба рах. На 
пе ра да чу (пра цяг лас цю 35—55 хвi лiн) за пра ша лi лi да раў як апа зi цый ных, так i праў лад ных пар тый 
(1—3 ча ла ве кi). Вя ду чы, як пра вi ла, прак ты ка ваў кры тыч ны по гляд на пра гра мы пар тый i iх кан ды-
да таў.

Кан ды да таў гэ ты пар тал рэ прэ зен та ваў пе ра важ на нейт раль на, а ста ноў чыя i ад моў ныя ацэн кi 
бы лi зба лан са ва ныя.

У ад роз нен не ад tut.by, агуль на на цы я наль ная «На род ная Во ля» па да ва ла больш кант раст ныя 
(пе ра важ на ад моў ныя) ацэн кi дзей нас цi ЦВК, ула ды, дзе ю ча га пар ла мен та, Прэ зi дэн та, вы бар чых 
участ каў i г.д. Ра зам з тым, кан крэт ных кан ды да таў яна ацэнь ва ла га лоў ным чы нам нейт раль на.

«Ком со моль ская пра вда в Белоруссии» («Таў стуш ка») пэў ны пе ры яд ма нi то рын гу ўво гу ле не дру-
ка ва ла нi я кiх ма тэ ры я лаў, пры све ча ных тэ ме вы ба раў. А ка лi паз ней па ча ла пi саць пра не ка то рых 
кан ды да таў, то пло шча, ад ве дзе ная iм, бы ла мi зэр ная. Па лi тыч ныя пар тыi ўзгад ва лi ся ад но мi ма-
ходзь.

На па чат ку кам па нii рэ гi я наль ныя не дзяр жаў ныя га зе ты («Intex-press» i «Га зе та Сло нiм ская») так-
са ма не вы явi лi хоць якой сур' ёз най ува гi да вы бар чай тэ ма ты кi. Але паз ней до сыць час та фа ку сi ра-
ва лi сваю ўва гу на мяс цо вых кан ды да тах у пар ла мент, пра якiх пi са лi нейт раль на.

Ацэн кi вы бар чай кам па нii
Тра ды цый на жур на лiс ты дзяр жаў ных ме дыя, а так са ма iх су раз моў цы ста ноў ча ацэнь ва лi вы бар-

чую кам па нiю.
У пра гра ме «Глав ный эфир « Бе ла русь 1 (11.09.16) стар шы ня ЦВК спн. Яр мо шы на ска за ла: «Это 

были са мые либеральные вы бо ры за последние двад цать лет». Як дэ ма кра тыч ныя аца нiў iх i кi раў-
нiк мi сii СНД сп. Ле бе дзеў: «Они были демократичными и прозрачными. И, са мое глав ное, они обе-
спечили пра во граж дан Беларуси на сво бод ное волеизъявление».

Як прык лад для пе рай ман ня аха рак та ры за ва ла вы ба ры мi сiя на зi раль нi каў ад ШАС: «То, что мы 
увидели, без услов но, мож но отнести к раз ря ду об раз цо во го проведения вы бо ров де пу та тов в пар-
ла мент».

Што да па зi цыi на зi раль нi каў БДIПЧ АБ СЕ, то яна бы ла iн тэр прэ та ва ная дзяр жаў ны мi ме дыя не-
ад на знач на.

Так, бе ла рус кiя афi цый ныя асо бы за яў ля лi: «Мы выполнили практически все установки и замеча-
ния БДИПЧ ОБ СЕ. Семь де сят пять про цен тов проз рач ных урн, а так же до ступ к под сче ту го ло сов. 
Бук валь но у сто лов стояли наблюдатели, ко то рым бы ло поз во ле но видеть, как идет под счет го ло сов 
на каж дом избирательном участ ке» («Наши Новости» ОНТ — 12.09.16). Праў да, праз не каль кi дзён 
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пас ля гэ та га дзяр жаў ны iн фар ма цый ны пар тал belta.by на пi саў: «Лидия Ермошина констатирова-
ла, что по од но му из са мых прогрессивных избирательных ок ру гов — Старовиленскому в го ро де 
Минске — ей пришла фотография, где по ка за ны спины чле нов избирательных комиссий, ко то рые 
считают го ло са».

Кент Харс тэд, спе цы яль ны ка ар ды на тар на зi раль нi каў АБ СЕ, ска заў: «Беларуси еще нуж но про-
де лать мно го ра бо ты, что бы прийти к выполнению стан дар тов ОБ СЕ. Белорусские власти выпол-
нили свои обещания частично. В не ко то рых мо мен тах был прог ресс, в не ко то рых — все повтори-
лось»; «Мы рас стро е ны мед лен ным прог рес сом. Мно гое мог ло бы ло быть сде ла но за этот год, но 
не бы ло».

Не дзяр жаў ная га зе та «На род ная во ля» да ла сло ва не за леж ным бе ла рус кiм на зi раль нi кам. Адзiн з 
ка ар ды на та раў кам па нii «За спра вяд лi выя вы ба ры» сп. Ка ля кiн: «Аб' яў ле ныя афi цый ныя вы нi кi вы-
ба раў у Па ла ту прад стаў нi коў не ад па вя да юць рэ аль на му во ле вы яў лен ню вы бар шчы каў».

Яшчэ адзiн з ка ар ды на та раў гэ тай кам па нii сп. Ухна лёў за явiў:»Ад сут нi ча ла праз рыс тасць, аб' ек-
тыў насць, здзяйс ня ла ся жорст кая дыс крыц мi на цыя ў ад но сi нах да прад стаў нi коў, вы лу ча ных апа зi-
цый ны мi пар ты я мi». Па вод ле яго слоў, пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня на зi раль нi кi за фiк са ва лi 
«шмат лi кiя фак ты за вы шэн ня вы бар чы мi ка мi сi я мi фак тыч най коль кас цi вы бар шчы каў, якiя пра га ла-
са ва лi».

Ка ар ды на тар кам па нii «Пра ва вы ба ру» Дзя нiс Са доў скi па цвер дзiў: «Гру быя па ру шэн нi бы лi за-
фiк са ва ныя ва ўсiх акру гах» («На род ная Во ля» — 13.09.16).

На рэш це, не дзяр жаў ны iн фар ма цый ны пар тал tut.by агу чыў па зi цыю яшчэ ад на го бо ку: «США 
усомнились в честности парламентских вы бо ров в Беларуси. США приветствуют мирный ха рак тер 
проведения парламентских вы бо ров 11 сен тяб ря в Беларуси. Мы признаем не ко то рые улучшения 
вы бор но го про цес са, и мы от ме ча ем, что альтернативные го ло са бу дут предс тав ле ны в пар ла мен те 
впер вые за 12 лет, — отметил Кирби».

Вы сно вы
Ма дэль асвят лен ня вы ба раў, якую вы ка рыс тоў ва юць дзяр жаў ныя ме дыя, не пра ду гледж вае шы-

ро кай заа нга жа ва нас цi вы бар шчы каў у агi та цый ную кам па нiю. Пра гэ та свед чаць як не пер са нi фi ка-
ва ная ма не ра рэ прэ зен та цыi кан ды да таў, так i ад сут насць хоць яко га сур' ёз на га iн фар ма ван ня пра 
iх вы сту пы на пя рэ дад нi цi пад час агi та цый най кам па нii.

Ак цэн та ван не ўва гi на ар га нi за цый ных i тэх нiч ных праб ле мах, а так са ма дэ пер са нi фi ка цыя га лоў-
ных дзе ю чых асоб дыс тан цу юць ад iх вы бар шчы каў i не са дзей нi ча юць заа нга жа ва нас цi апош нiх у 
вы бар чы пра цэс.

Мар гi на лi за цыя па лi тыч ных пар тый, пе рад усiм апа зi цый ных, i па збаў лен не iх «го ла су»— яшчэ 
адзiн за ўваж ны эле мент ар га нi за цыi «цi хiх вы ба раў». А праз спа лу чэн не iх з Алiм пiй скi мi гуль ня мi 
яны ўво гу ле апы ну лi ся за сло не ны мi спар тыў най iн фар ма цы яй.

Ад сут насць у дзяр жаў ных ме дыя хоць яко га аб мер ка ван ня з бо ку вы бар шчы каў i экс пер таў вы бар-
чых плат форм па лi тыч ных пар тый i пра грам кан ды да таў да дат ко ва дэ па лi ты зоў ваў вы бар чы пра цэс, 
па збаў ля ю чы яго са праўд най кан ку рэн цыi.

У ад роз нен не ад дзяр жаў ных, не дзяр жаў ныя ме дыя ме лi больш кан струк тыў ную вi зiю вы бар чай 
кам па нii i бы лi ары ен та ва ныя на асвят лен не як дзей нас цi кан ды да таў, так i тых па лi тыч ных пар тый, 
што iх пад трым лi ва лi. Ад нак iх уплыў быў ня знач ны. Ат мас фе ра прад вы зна ча нас цi вы нi каў вы ба раў 
паў плы ва ла не толь кi на па во дзi ны кан ды да таў, але i на асвят лен не iмi вы бар ча га пра цэ су.

Роз насць ма дэ ляў асвят лен ня ў дзяр жаў ных i не дзяр жаў ных ме дыя ад люст роў ва юць i тыя ацэн кi, 
што гэ тыя ме дыя рас паў сюдж ва лi пас ля дня галасавання.

Аб' ек там ана лi зу ста лi 18 бе ла рус кiх ме дыя, дзяр жаў ных i не дзяр жаў ных, элект рон ных i дру ка-
ва ных, агуль на на цы я наль ных i рэ гi я наль ных: на вi на вая пра гра ма «Па на ра ма» («Бе ла русь 1»); на-
вi на вая пра гра ма «Наши новости» (ОНТ); што тыд нё вая пра гра ма «Глав ный эфир» («Бе ла русь 1»); 
пра гра ма «Ра дыё факт» (Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё); на вi на выя вы пус кi ра дыё 
«Ста лi ца»; пра гра ма «На вi ны. Го мель»(ТРК «Го мель»), пра гра ма «На вi ны-рэ гi ён» (ТРК «Ма гi лёў»); 
што тыд нё вая пра гра ма «Вi цеб скi вес нiк. 7 дзён»(ТРК «Вi цебск»); iн тэр нэт-рэ сур сы www.tut.by i www.
belta.by; дру ка ва ныя СМI «Бе ла русь се год ня», «На род ная во ля», «Ком со моль ская пра вда в Бело-
руссии» («Таў стуш ка»), «За ря» (Брэст),»Могилёвская Пра вда», «Га зе та Сло нiм ская», «Intex-press», 
«Сло нiм скi вес нiк».
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Да датак 16
Дак лад спец дак лад чы ка Са ве та ААН Мiк ла ша Ха раш цi 
Ге не раль най Асамб леi ААН 
«Ста но вi шча ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi»*

* htt ps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/294/69/PDF/N1629469.pdf?OpenElement
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Да датак 17
Мi сiя па на зi ран нi за вы ба ра мi БДIПЧ/АБ СЕ. 
Кан чат ко вая спра ва зда ча* 

* htt p://www.osce.org/be/odihr/elections/290001?download=true
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Да датак 18
За ява мi сii на зi раль нi каў ад СНД* 

* htt p://e-cis.info/page.php?id=25628

ЗАЯВЛЕНИЕ
Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств

по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов 
депутатов

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва

 

По приглашению Республики Беларусь Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Госу-
дарств (далее — Миссия) осуществляла мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Па-
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее — выборы), назначенных 
на 11 сентября 2016 года Указом Президента Республики Беларусь № 190 от 6 июня 2016 года.

Общие положения

Миссия приступила к работе 1 июля 2016 года.
Заблаговременное приглашение Миссии позволило своевременно решить вопросы ее формирова-
ния и обеспечить системный мониторинг избирательного процесса.
В составе Миссии были аккредитованы 334 наблюдателя, представляющих Азербайджанскую Респу-
блику, Республику Армения, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, 
Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Межпар-
ламентскую Ассамблею государств — участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и 
России, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет Содружества.
На долгосрочной основе работали 44 наблюдателя.
В рамках наблюдения за выборами Глава Миссии наблюдателей от СНГ С. Лебедев провел встречи 
с Председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республи-
канских референдумов Л. Ермошиной, Министром внутренних дел И. Шуневичем и заместителем 
Министра иностранных дел Республики Беларусь Е. Купчиной, а в день голосования — с главами 
миссий ШОС и БДИПЧ ОБСЕ Рашидом Алимовым и Таной де Зулуетой.
Глава Миссии также ознакомился с работой ряда окружных и участковых избирательных комиссий 
города Минска и Минской области.
Наблюдатели от СНГ обменялись мнениями о предвыборной кампании с руководством Верховного 
Суда, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, избирательных штабов Коммунистической 
партии Беларуси, РОО «Белая Русь», Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-
демократической партии, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справед-
ливый мир».
Деятельность Миссии широко освещалась в прессе, в теле- и радиопередачах.
Миссия строила свою работу в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права в области организации и проведения выборов, законодательством Республики Бела-
русь, не вмешиваясь в ход избирательного процесса.

Законодательная база для проведения выборов

Выборы проводились на основе положений Конституции, Избирательного кодекса Республики Бела-
русь (далее — Кодекс), иных законодательных актов, а также постановлений Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее — Цен-
тральная комиссия).
После избирательной кампании 2012 года в Кодекс в ноябре 2013 и в июне 2015 года были внесены 
изменения, направленные на дальнейшую демократизацию избирательной системы. Основные из 
них, касающиеся выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, следующие:

изменен порядок определения результатов выборов — теперь они проводятся в один тур, а их 
результаты определяются по принципу относительного большинства;
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изменена система комиссий по выборам депутатов Палаты представителей — подготовку и 
проведение выборов, помимо окружных и участковых избирательных комиссий, обеспечивают 
областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии, получившие ряд 
полномочий, ранее принадлежавших Центральной комиссии;
изменено положение о члене комиссии с правом совещательного голоса — в целях обеспечения 
прав участвующих в выборах политических партий этот институт вводится для окружных изби-
рательных комиссий.

Эксперты Миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентариз-
ма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ провели анализ 
избирательного законодательства Республики Беларусь и отмечают, что оно соответствует общепри-
знанным нормам международного права в области демократических выборов и является достаточ-
ной правовой основой для обеспечения свободного и открытого волеизъявления избирателей.

Формирование комиссий и их деятельность по подготовке к выборам 

Подготовку и проведение выборов обеспечивали:
Центральная комиссия;
областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии;
окружные избирательные комиссии (далее — окружные комиссии, ОИК);
участковые избирательные комиссии (далее — участковые комиссии, УИК).
Центральная комиссия работает в составе 12 членов, срок ее полномочий — 5 лет.

Центральную комиссию формируют Президент Республики Беларусь и Совет Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь на паритетной основе (по 6 членов комиссии) из кандида-
тур, рекомендованных совместными решениями президиумов областных, Минского городского Со-
ветов депутатов и соответствующих исполнительных комитетов.
Областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии образуются президиума-
ми областных, Минского городского Совета депутатов и областными, Минским городским исполни-
тельными комитетами в составе 9—13 человек.
Окружные комиссии образуются президиумами областных, Минского городского Советов депутатов 
и соответствующими исполнительными комитетами в составе 9—13 членов.
Участковые комиссии образуются районными, городскими исполнительными комитетами, а в горо-
дах с районным делением — местными администрациями в составе 5—19 членов.
В установленные Кодексом сроки были образованы 110 окружных и 6018 участковых комиссий, в 
том числе за пределами Республики Беларусь — 47 УИК.
В окружные и участковые комиссии вошли представители трудовых коллективов, общественных 
объединений (в том числе 11 политических партий), а также граждане путем подачи заявлений.
Миссия констатирует, что при формировании комиссий было соблюдено требование Кодекса о том, 
что, как правило, в состав комиссий должны включаться не менее 1/3 представителей политических 
партий и других общественных объединений и не более 1/3 государственных служащих.
Долгосрочные наблюдатели от Содружества присутствовали на совместном заседании президиума 
Минского областного Совета депутатов и соответствующего исполнительного комитета по образо-
ванию Минской областной и 17 ОИК; на заседаниях райисполкомов и местных администраций (в го-
родах с районным делением) по образованию УИК в 18 районах всех областей республики и города 
Минска.
Заседания проходили открыто. Перед принятием решения о формировании комиссии обсуждались 
деловые и политические качества лиц, выдвинутых в ее состав, если число претендентов превыша-
ло количество предусмотренных членов комиссии, то проводилось персональное голосование.
Центральная комиссия работала гласно и открыто. Ее заседания проходили с участием междуна-
родных наблюдателей, представителей политических партий и других общественных объединений, 
средств массовой информации.
В рамках мониторинга избирательной кампании долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили все 
110 окружных и более 350 участковых комиссий.
Членам Миссии беспрепятственно предоставлялись документы, касающиеся избирательного про-
цесса. Наблюдатели отмечают профессионализм членов комиссий, грамотное оформление доку-
ментации, что свидетельствует о последовательной и целенаправленной работе Центральной ко-
миссии по обучению организаторов выборов.
Центральная комиссия провела семинары с председателями и секретарями территориальных и 
окружных избирательных комиссий, руководителями местных исполнительных и распорядительных 
органов.
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Прошло обучение членов участковых комиссий по утвержденному Центральной комиссией При-
мерному сценарию тренинга для членов УИК. Представители Миссии присутствовали на отдельных 
практических занятиях.
Для обеспечения единообразного применения норм Кодекса Центральной комиссией были изда-
ны Практическое пособие для областных, Минской городской территориальных и окружных избира-
тельных комиссий, Сборник методических материалов для участковых избирательных комиссий, в 
которых собраны необходимые методические разъяснения, а также образцы бланков избирательной 
документации.
По мнению Миссии, Центральная и нижестоящие избирательные комиссии приняли необходимые 
меры для надлежащей подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 110 депутатов Палаты представителей избира-
ются сроком на 4 года на основе мажоритарной избирательной системы.
Согласно Кодексу право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, 
трудовым коллективам, а также гражданам путем сбора подписей.
Кандидаты в депутаты от политических партий выдвигались их высшими органами; кандидаты от 
трудовых коллективов — на собраниях (конференциях) избирателей в трудовых коллективах; канди-
даты в депутаты путем сбора подписей избирателей — инициативными группами.
В общей сложности в окружные комиссии были поданы 479 заявлений о регистрации инициативных 
групп в поддержку потенциальных кандидатов в депутаты. По итогам рассмотрения документов ОИК 
зарегистрировали 446 инициативных групп. Окружные комиссии отказали в регистрации 30 инициа-
тивным группам, 3 заявления о регистрации были отозваны.
Миссия отмечает, что сбор подписей осуществлялся беспрепятственно путем обхода квартир, про-
ведения пикетов на улицах. Центральная комиссия рекомендовала местным исполнительным и рас-
порядительным органам не ограничивать количество мест для проведения пикетов по сбору подпи-
сей в поддержку лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты, а также для проведения агитационных 
мероприятий.
Выдвижение кандидатов в депутаты проходило с 3 июля по 1 августа 2016 года.
В окружные комиссии подали документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты 630 граж-
дан, что на 130 больше, чем на выборах в 2012 году.
Регистрация кандидатов в депутаты проводилась со 2 по 11 августа 2016 года.
Долгосрочные наблюдатели от Содружества присутствовали на заседаниях каждой третьей ОИК при 
регистрации кандидатов в депутаты. По их мнению, ко всем претендентам применялись одинаковые 
требования. Заседания проходили организованно и корректно, в присутствии потенциальных канди-
датов в депутаты, наблюдателей, представителей СМИ.
Окружными комиссиями был зарегистрирован 521 кандидат в депутаты, 93 претендентам в регистра-
ции было отказано, 16 снялись до регистрации. Среди основных причин отказа — предоставление 
неполных сведений в декларации и наличие в подписных листах недостоверных подписей (более 
15 % от их общего количества). Еще 41 кандидат снялся с выборов после регистрации. Регистрация 
одного из кандидатов была отменена ОИК за нарушение требований Кодекса.
Кандидатам, которым было отказано в регистрации, предоставлялось право обжаловать решения 
окружных комиссий.
После того, как ОИК отказала одному из претендентов, Могилевская областная территориальная ко-
миссия отменила данное решение и зарегистрировала кандидата в депутаты. Во исполнение реше-
ния Гродненского областного суда Гродненская областная территориальная комиссия зарегистриро-
вала трех кандидатов в депутаты.
Таким образом, на 110 депутатских мест претендовали 484 кандидата в депутаты.
По мнению Миссии, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты прошли в рамках избира-
тельного законодательства, на принципах альтернативности и достаточно высокой конкурентности.

Списки избирателей

Списки граждан, имевших право участвовать в выборах, составлялись по каждому участку для голо-
сования местными органами власти и передавались в участковые комиссии.
В список включались граждане, зарегистрированные к моменту составления списка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории данного участка для голосования.
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Члены участковых комиссий уточняли списки путем посещения избирателей по месту их житель-
ства и направления запросов в органы ЗАГС, военные комиссариаты, жилищно-эксплуатационные 
организации, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. Избиратели могли 
ознакомиться со списками за 15 дней до выборов в помещениях участковых комиссий. Каждому 
гражданину предоставлялось право обжаловать невключение, неправильное включение в список 
или исключение из списка.
Граждане, имевшие право участвовать в выборах, но поселившиеся на территории участка для го-
лосования после предоставления списка для ознакомления, а также граждане, по какой-либо при-
чине не включенные в список, дополнительно включались участковыми комиссиями в списки на 
основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих проживание на территории 
данного участка.
По информации Центральной комиссии, в списки для участия в выборах было включено около 
7 млн. избирателей.

Предвыборная агитация и освещение избирательной кампании 
средствами массовой информации

Агитационная кампания началась с момента регистрации кандидатов и продлилась по 10 сентября 
2016 года.
В соответствии с решением Центральной комиссии кандидаты в депутаты имели право бесплатно 
опубликовать свою предвыборную программу в одной из республиканских газет («Рэспубліка», «На-
родная газета», «Звязда») или в соответствующей областной, Минской городской газете («Заря» 
(Брестская область), «Витебские вести», «Гомельская праўда», «Гродзенская праўда», «Мінская 
праўда», «Магілёўскія ведамасці», «Вечерний Минск»), или в издаваемых на территории избира-
тельного округа районной (районных), городской (городских) газетах. Если кандидат обращался 
за опубликованием предвыборной программы в редакции более чем одной газеты, то программа 
публиковалась в газете, редакция которой первая получила обращение кандидата. Информация о 
предвыборных программах кандидатов размещалась на сайте Центральной комиссии в специаль-
ном разделе «Опубликование предвыборных программ» рубрики «Выборы 2016».
Кандидаты имели право на одно выступление по телевидению и по радио продолжительностью не 
более 5 минут каждое.
Эфирное время для выступлений по телевидению было предоставлено по рабочим дням с 15 авгу-
ста по 2 сентября 2016 г. с 19.00 до 20.00 с учетом сетки вещания соответствующего канала.
Эфирное время для выступлений по радио было предоставлено по рабочим дням с 15 августа по 
2 сентября 2016 г. с 07.00 до 08.00.
Центральная комиссия утвердила график распределения между окружными избирательными комис-
сиями эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты. По итогам регистрации ОИК про-
вели жеребьевку, и каждый кандидат получил телевизионное и радийное время для выступлений.
На телевидении также было выделено время для проведения дебатов кандидатов в депутаты.
Наблюдатели от СНГ отмечают, что кандидаты использовали предоставленное им эфирное время 
для ведения агитации.
Вместе с тем более 100 кандидатов не воспользовались правом выступить на телевидении и радио, 
свыше половины кандидатов не участвовали в теледебатах.
На период агитационной кампании местные исполнительные и распорядительные органы после со-
гласования с окружными комиссиями определили места, где кандидаты могли проводить массовые 
мероприятия, — открытые площадки, объекты социальной сферы, актовые залы учебных заведений 
и предприятий. В населенных пунктах были оборудованы информационные стенды, на которых раз-
мещались агитационные материалы кандидатов.
Кандидаты, их доверенные лица вели активную работу в электоральной среде. Борьба за голоса 
избирателей осуществлялась в разнообразных формах: путем проведения встреч с избирателями, 
собраний, пикетов, публичных дебатов, дискуссий, выступлений, интервью, распространения изби-
рательных листовок, размещения агитационных материалов на информационных стендах. По дан-
ным Центральной комиссии, кандидатами и их доверенными лицами проведено около 3 500 встреч 
с избирателями, а также свыше 180 000 массовых мероприятий.
По мнению наблюдателей от Содружества, кандидатам в депутаты были созданы равные условия 
для ведения предвыборной агитации и обеспечено право выступления в СМИ.
Наблюдательный совет по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной 
агитации в средствах массовой информации, созданный при Центральной комиссии, рассмотрел 
два обращения и две жалобы, связанные с ведением агитационной кампании.
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По мнению Миссии, избирательные комиссии всех уровней своевременно и в полном объеме ин-
формировали граждан о предстоящих выборах.
Как и на прошедших выборах Президента Республики Беларусь, в целях широкого информирования 
общественности обо всех этапах подготовки и проведения выборов Центральная комиссия с 9 июня 
обеспечила работу информационного ресурса «ВЫБОРЫ 2016», где в режиме онлайн можно полу-
чать всестороннюю информацию о подготовке выборов.
Информация о ходе избирательной кампании публиковалась в центральной и местной печати, раз-
мещалась на официальных сайтах райисполкомов и администраций районов в городах в специаль-
но созданной рубрике «Выборы 2016».
Руководство Центральной комиссии на страницах республиканских печатных изданий, в эфире 
теле- и радиоканалов регулярно информировало население страны о ходе подготовке к выборам, 
разъясняло избирательное законодательство, новации нынешней электоральной кампании.
На регулярной основе тема выборов освещалась на страницах ведущих республиканских га-
зет, в государственных региональных печатных СМИ, в информационных и информационно-
аналитических телепрограммах, в социальных сетях и на различных интернет-порталах. По ка-
налам телевидения и радио регулярно транслировались информационные ролики о предстоящих 
выборах, о порядке досрочного голосования и голосования в день выборов, о порядке заполнения 
бюллетеней.
В населенных пунктах республики повсеместно были размещены информационные плакаты и пило-
ны с датой выборов. В крупных городах для информирования избирателей о выборах использова-
лись информационно-рекламные табло.
За счет средств республиканского бюджета окружные комиссии изготовили и распространили по 
месту жительства избирателей информационные материалы о кандидатах в депутаты. Участковые 
комиссии направили избирателям извещения с указанием даты, места и времени голосования.

Работа с жалобами и заявлениями

Штаб Миссии тесно взаимодействовал с республиканскими органами Республики Беларусь, в ком-
петенцию которых входило рассмотрение жалоб, обращений и заявлений, связанных с нарушением 
избирательного законодательства.
По информации Генеральной прокуратуры, в органы прокуратуры поступили 19 обращений граждан 
по вопросам исполнения законодательства о выборах.
По 6 обращениям, входящим в компетенцию органов прокуратуры, были проведены проверочные 
мероприятия, по итогам которых нарушений, связанных с проведением избирательной кампании, 
выявлено не было.
Остальные обращения направлены для рассмотрения по компетенции в избирательные комиссии и 
органы внутренних дел.
По сообщению МВД, в органы внутренних дел поступили 92 обращения и сообщения граждан, свя-
занных с проведением избирательной кампании.
Возбуждено одно уголовное дело за хулиганство в связи с действиями, совершенными в отношении 
члена инициативной группы, осуществлявшего сбор подписей избирателей для выдвижения канди-
дата в депутаты.
Органами внутренних дел составлены 24 протокола об административных правонарушениях.
По данным Верховного Суда, судами республики рассмотрены 46 жалоб, касающихся избиратель-
ного процесса, 3 из них удовлетворены.
Центральная комиссия сообщила, что в комиссию поступили 334 обращения, из них 275 — по вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов.
В территориальные и окружные комиссии поступили 266 обращений граждан, из них 104 — в област-
ные, Минскую городскую комиссии, 162 — в окружные избирательные комиссии.
Миссия констатирует, что жалобы и обращения рассматривались в сроки, установленные законода-
тельством.

Наблюдение за голосованием и подсчетом голосов избирателей

Избиратели, не имевшие возможности в день выборов находиться по месту жительства, могли с 6 
по 10 сентября проголосовать досрочно в помещении участковой комиссии в присутствии не менее 
двух ее членов.
Представители Миссии наблюдали за процедурой досрочного голосования на 347 участках и констати-
ровали, что оно проходило в соответствии с Кодексом, в присутствии национальных наблюдателей.
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Центральная комиссия обеспечила дополнительные условия для голосования избирателей с на-
рушениями зрения. Для незрячих избирателей были изготовлены трафареты для заполнения изби-
рательных бюллетеней, выполненные шрифтом Брайля, а слабовидящим предоставлялись увели-
чительные стекла (лупы). Во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными 
органами было организовано дежурство волонтеров в дни голосования в зданиях, где расположены 
помещения для голосования, для оказания необходимой помощи лицам с ограниченными физиче-
скими возможностями.
В день выборов наблюдатели от Содружества посетили 2959 участков для голосования во всех из-
бирательных округах республики.
На участках, где побывали члены Миссии, голосование проходило в спокойной обстановке, в при-
сутствии международных и национальных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в депутаты. 
Все участки для голосования имели предусмотренные информационные материалы, необходимое 
оборудование и средства связи.
По мнению наблюдателей от Содружества, зафиксированные отдельные нарушения не носили мас-
сового характера и не оказали влияния на итоги выборов. О выявленных нарушениях Миссия про-
информировала Центральную комиссию.
УИК обеспечили возможность участия в голосовании избирателям, которые по состоянию здоровья 
или по другим уважительным причинам не смогли прибыть в день выборов в помещение для голо-
сования. Избиратель мог обратиться письменно или устно в участковую комиссию в любое время 
после ее образования, а в день голосования — не позднее 18.00 часов. В таких случаях голосова-
ние проходило с использованием переносного ящика для голосования в присутствии не менее двух 
членов комиссии.
Наблюдатели от СНГ также считают, что участие в мониторинге выборов более 35 000 националь-
ных наблюдателей позволило усилить общественный контроль за ходом голосования.
В целях обеспечения объективного и оперативного информирования общественности о ходе и пред-
варительных итогах голосования на выборах Центральная комиссия организовала работу Информа-
ционного центра «Выборы — 2016».
Члены Миссии присутствовали при подсчете голосов участковыми комиссиями и отметили, что дан-
ная процедура проводилась открыто. В соответствии с Кодексом наблюдателям была предоставле-
на возможность обозревать процедуру подсчета избирательных бюллетеней, что свидетельствует о 
стремлении организаторов выборов обеспечить общественное доверие к результатам голосования.
По мнению Миссии, органы власти Республики Беларусь и избирательные комиссии всех уровней 
обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление.
Оценку прошедшей избирательной кампании наблюдатели от Содружества дают на основании ана-
лиза фактического материала, собранного в процессе долгосрочного и краткосрочного мониторинга 
выборов, а также на основе собственного наблюдения.

Выводы

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к следующим вы-
водам:

выборы 11 сентября 2016 года проведены в соответствии с Конституцией и Избира-
тельным кодексом Республики Беларусь;
прошедшие выборы соответствовали принципам проведения демократических вы-
боров, были прозрачными, открытыми и свободными;
избирательная кампания прошла в спокойной атмосфере, в духе открытой конкурен-
ции и на высоком организационном уровне.
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Да да так 19
Вы ба ры чле наў Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь. 
На тат кi на зi раль нi ка ў Гро дзен скай воб лас цi

Са вет Рэс пуб лi кi — ад на з па лат На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У яе склад ува хо-
дзяць 64 чле ны. На па ся джэн нях дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў ба за ва га ўзроў ню воб лас цi, дэ пу та таў 
Мiнск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў абi ра юц ца 56 чле наў: па 8 ад кож най воб лас цi i го ра да Мiн ска. 
Яшчэ 8 чле наў Са ве та Рэс пуб лi кi пры зна чае Прэ зi дэнт.

Чле нам Са ве та Рэс пуб лi кi мо жа стаць гра ма дзя нiн Рэс пуб лi кi Бе ла русь, якi да сяг нуў 30 га доў i 
пра жыў на тэ ры то рыi ад па вед най воб лас цi, го ра да Мiн ска не менш за пяць га доў. Кан ды да та мi ў 
чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi не мо гуць быць вы лу ча ны гра ма дзя не з на яў нас цю су дзi мас цi. Член Са ве-
та Рэс пуб лi кi не мо жа быць ад на ча со ва чле нам ура да, Прэ зi дэн там Рэс пуб лi кi Бе ла русь, дэ пу та там 
Па ла ты прад стаў нi коў, суд дзёй.

Усе чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi ка рыс та юц ца не да ты каль нас цю. За ро бак у Са ве це Рэс пуб лi кi атрым-
лi ва юць уся го 7 ча ла век: стар шы ня, яго на мес нiк i стар шы нi па ста ян ных ка мi сiй. Ас тат нiя пры бы ва-
юць на се сii для раз гля ду за ко на пра ек таў i га ла са ван ня. Чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi пра вод зяць пры-
ёмы гра ма дзян i мо гуць на кi роў ваць за пы ты ва ўсе ор га ны ўла ды i ар га нi за цыi.

Вы ба ры чле наў Са ве та Рэс пуб лi кi шос та га склi кан ня пра хо дзi лi на без аль тэр на тыў най асно ве. 
Прэ зi ды ю мы мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню i ад па вед ныя вы ка наў чыя ка мi тэ ты, 
а ў го ра дзе Мiн ску — прэ зi ды юм Мiнск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў i Мiн скi га рад скi вы ка наў чы 
ка мi тэт вы лу чы лi роў на столь кi кан ды да таў, коль кi ў да лей шым па вiн на быць абра на та ем ным га ла-
са ван нем — па во сем ча ла век. У вы нi ку ўсе кан ды да ты, 56 з 56, бы лi абра ны чле на мi Са ве та Рэс пуб-
лi кi без уся ля ка га кон кур су. Яшчэ во сем чле наў Са ве та Рэс пуб лi кi пры зна чыў Прэ зi дэнт.

Пас ля вы лу чэн ня кан ды да таў мяс цо вы мi Са ве та мi дэ пу та таў i ад па вед ны мi вы ка наў чы мi ка мi тэ-
та мi вы ба ры ў Са вет Рэс пуб лi кi ста но вяц ца вы ключ на фар маль най пра цэ ду рай. Фак тыч на вы ба ры 
ад бы ва юц ца ў мо мант вы лу чэн ня кан ды да таў, i важ на, каб гэ ты этап быў кан ку рэнт ным i праз рыс-
тым. Ад нак пра цэс пад бо ру кан ды да тур быў у цэ лым за кры тым.

Яго асвят лен не бы ло вель мi бед ным. Дзяр жаў ныя СМI аб мя жоў ва лi ся рэд кi мi фар маль ны мi па-
ве дам лен ня мi з пе ра лi кам кан ды да таў i iх рэ га лiй i апi сан нем пра цэ ду ры вы ба раў. На прык лад, на 
сай це Бел ТА (Бе ла рус ка га тэ ле граф на га агенц тва) бы лі апуб лi ка ва ны толь кi тры на тат кi аб вы лу чэн-
нi кан ды да таў ад кан крэт ных рэ гi ё наў: Гро дзен скай i Брэсц кай аб лас цей, го ра да Мiнска*. Вэб-сай ты 
аб лас ных вы кан ка маў пуб лi ка ва лi на тат кi iн шых СМI (у асноў ным Бел ТА) i ўлас ных за яў не ра бi лi. 
Больш пад ра бяз ную iн фар ма цыю па ве дам ля лi не за леж ныя СМI, ад нак у сi ту а цыi за кры тас цi ўся го 
пра цэ су iх пуб лi ка цыi так са ма бы лi ма ла iн фар ма цый ныя.

Толь кi ў ад ным з ся мi рэ гi ё наў (шас цi аб лас цей i го ра да Мiн ска) «Бе ла рус ка му Хель сiнк ска му ка-
мi тэ ту» ўда ло ся ар га нi за ваць на зi ран не за пра цэ сам вы лу чэн ня кан ды да таў у Са вет Рэс пуб лi кi — у 
Гро дзен скай воб лас цi.

Вы лу чэн не кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi ў Гро дзен скай воб лас цi пра хо дзi ла фар маль на, 
з па ру шэн нем арт. 13 Вы бар ча га ко дэк са, на сi ла сха ва ны, не га лос ны ха рак тар. Ад бо рам кан ды да таў 
зай ма ла ся Га лоў нае ўпраў лен не ар га нi за цый на-кад ра вай працы Гро дзен ска га абл вы кан ка ма i цал-
кам кант ра ля ва ла ўвесь пра цэс (у тым лi ку збi ра ла да вед кi з КДБ, МУС i Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та са 
ста ноў чы мi ха рак та рыс ты ка мi кан ды да таў). Гэ та пад крэс лi вае без аль тэр на тыў ны ха рак тар ад бо ру 
кан ды да таў па кры тэ рах ла яль нас цi да iс ну ю чай ула ды i «доб ра на дзей нас цi».

Аб вы лу чэн нi кан ды да таў у мяс цо вых СМI дру ка ва ла ся толь кi агуль ная iн фар ма цыя са спа сыл кай 
на Бел ТА. Гра мад скасць за ста ва ла ся ў ня ве дан нi, ка го i як вы лу ча юць прэ зi ды ю мы мяс цо вых Са ве-
таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню i ад па вед ныя вы ка наў чыя ка мi тэ ты.

19 жнiў ня за вяр шы ла ся вы лу чэн не кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
шос та га склi кан ня ад Гро дзен скай воб лас цi: бы лi пра ве дзе ны су мес ныя па ся джэн нi прэ зi ды уюмаў 
га рад скiх i ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў i вы ка наў чых ка мi тэ таў, на якiх бы лi вы лу ча ны кан ды да ты. 
У СМI не пуб лi ка ва лi проз вi шчаў кан ды да таў, а толь кi агуль ную iн фар ма цыю: «Усе вы лу ча ныя кан-
ды да ту ры — кi раў нi кi ў роз ных га лi нах, якiя доб ра вя до мыя жы ха рам воб лас цi i не толь кi. Ся род 
iх — стар шы ня СВК «Азё ры» Гро дзен ска га ра ё на, ды рэк тар ААТ «Гро дзен скi мя са кам бi нат», га лоў ны 
ўрач аб лас ной iн фек цый най баль нi цы, рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та, 
стар шы ня Ваў ка выс ка га рай вы кан ка ма, два дэ пу та ты (стар шы нi аб лас но га i Лiд ска га ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў) i стар шы ня аб лас ной ар га нi за цыi «Чыр во на га кры жа».**

* htt p://parlament2016.belta.by/sovrep
** htt p://parlament2016.belta.by/sovrep/view/vybory-2016-v-grodnenskoj-oblasti-zavershilos-vydvizhenie-kandidatov-v-chleny-soveta-
respubliki-234/



-238- 

Усе 8 вы лу ча ных кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi — бес пар тый ныя. З 20 па 24 жнiў ня пра-
хо дзi ла iх рэ гiст ра цыя.

13 ве рас ня ад бы ло ся абран не чле наў Са ве та Рэс пуб лi кi ад Гро дзен скай воб лас цi. На су мес ным 
па ся джэн нi са бра лi ся дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню воб лас цi ў пра ва моц-
ным скла дзе ў ак та вай за ле Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. За рэ гiст ра ва ла ся 368 дэ пу та таў — 67% ад 
агуль най коль кас цi дэ пу тац ка га кор пу са.

На па ся джэн нi пра вя лi аб мер ка ван не кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi. Ра зам з тым, арт. 103 
Вы бар ча га ко дэк са ўста наў лi вае, што «вы лу чэн не iн шых кан ды да тур у чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi на 
па ся джэн нi дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню воб лас цi не пра во дзiц ца». Та-
кiм чы нам, як i пры вы лу чэн нi ў кан ды да ты ў чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi, так i на су мес ным па ся джэн нi 
вы бар шчы кi, прад стаў нi кi апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх ар га нi за цый аб ме жа ва ны ў 
вы лу чэн нi сва iх прад стаў нi коў i ў аб мер ка ван нi вы лу ча ных кан ды да тур.

Бю ле тэ нi вы да ва лi ся без па ру шэн няў, па ад ным кож на му ўдзель нi ку па ся джэн ня па прад стаў лен нi 
дэ пу тац ка га па свед чан ня. Пе рад па чат кам га ла са ван ня праз рыс тая скры ня бы ла пра ве ра на i апя ча-
та на стар шы нёй пад лi ко вай ка мi сii ў пры сут нас цi чле наў пад лi ко вай ка мi сii.

Кож ны ўдзель нiк па ся джэн ня га ла са ваў аса бiс та. Пад лiк га ла соў дэ пу та таў пра во дзiў ся не па срэд-
на чле на мi пад лi ко вай ка мi сii без пе ра пын ку да атры ман ня вы нi каў га ла са ван ня. Змест бю ле тэ няў 
мож на бы ло агля даць.

Вы нi кi пад лi ку га ла соў бы лi раз гле джа ны на па ся джэн нi пад лi ко вай ка мi сii i ўне се ны ў пра та кол. 
Пра та кол у двух эк земп ля рах пад пi са лi ўсе чле ны пад лi ко вай ка мi сii. Па дак ла дзе пад лi ко вай ка мi сii 
на па ся джэн нi дэ пу та таў ад кры тым га ла са ван нем бы ло пры ня та ра шэн не аб за цвяр джэн нi вы нi каў 
га ла са ван ня.

Вы бра ным лi чыц ца кан ды дат у чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi, якi атры маў больш за па ло ву га ла соў дэ-
пу та таў, якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi. Дэ пу та ты пад тры ма лi ўсiх вы лу ча ных кан ды да таў:

Ра ма нiю Ска ма рош ка, стар шы ню Гро дзен скай аб лас ной ар га нi за цыi Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
«Чыр во на га Кры жа» пад тры ма лi 360 дэ пу та таў,

Мi ха i ла Сiць ко, стар шы ню Ваў ка выс ка га рай вы кан ка ма — 361,
Iн эсу Бе луш, стар шы ню Лiд ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў — 362,
Але ну Ка рат ко ву, га лоў на га ле ка ра Гро дзен скай аб лас ной iн фек цый най баль нi цы — 363,
Вiк та ра Сня жыц ка га, рэк та ра Гро дзен ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та — 363,
Ана то ля Гры шу ка, ды рэк та ра ААТ «Гро дзен скi мя са кам бi нат» — 366,
Iга ра Жу ка, стар шы ню Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, — 366,
Аляк санд ра Шыш ко, стар шы ню СВК «Азё ры» Гро дзен ска га ра ё на — 366.
Пад час па ся джэн ня асаб лi вых мер ка ван няў i вы сту паў су праць кан ды да тур не бы ло. Асаб лi вых 

мер ка ван няў у чле наў пад лi ко вай ка мi сii не бы ло.
Старшынёй Савета Рэспублікі шостага склікання быў адзінагалосна абраны таемным галаса-

ваннем на безальтэрнатыўнай аснове старшыня Савета Рэспублікі папярэдняга склікання Міхаіл 
Мясніковіч. Яго кандыдатуру прапанавала Марыяна Шчоткіна, экс-міністра працы і сацыяльнай аба-
роны. Яе ж адзінагалосна абралі намеснікам старшыні Савета Рэспублікі.

Старшыняў пяці пастаянных камiсiй Савета Рэспублікі выбіралі не таемным, а адкрытым гала-
саваннем, але таксама на безальтэрнатыўнай аснове. Старшынёй камісіі па эканоміцы, бюджэ-
це і фінансах стаў Уладзімір Панцюхоў, які ўзначальваў гэтую камісію ў Савеце Рэспублікі пятага 
склікання. Старшынёй камісіі па заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву абралі Алу Бодак, былога 
намесніка міністра юстыцыі. Старшынёй камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці 
была абрана Ірына Старавойтава, былы рэктар Магілёўскага дзяржаўнага абласнога інстытута 
развіцця адукацыі. Старшынёй камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы стаў Сяргей 
Рахманаў, былы амбасадар Беларусі ў Японіі. Старшынёй камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцо-
вым самакіраванні абраны Аляксандр Папкоў, былы віцэ-прэм'ер, намеснік кіраўніка Адміністрацыі 
Прэзідэнта.
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