
«шсітай ш с трук ты Лны»
3 чым ідуць на рэферэндум грамадскія назіральнікі

«Нашы назіральнікі будуць лрацаааць 
на кожны м участку», —  заявіў нядаў- 
на старш ы ня Ф едэрацы І праф саю заў 
Беларусі М іхаіл Орда на плекум е Са- 
вета М інскага гарадскога аб'яднання 
праф саю заў.
А  кры ху раней, у канцы студзеня, Ф е- 
дэрацыя прафсаюзаў сумесна з іншымі 
грамадскімі аб'яднанкямі прынялі дэк- 
ларацы ю  ў падтры мку рэф ерэндуму 
па ўнясенні змяненняў і дапаўненкяў у 
Канстытуцыю і аб'явілі аб грамадскай 
ініцыятыве «Мы разам — за БеларусьІ». 
Прафактыў і прадстаўнікі маладзёжнай, 
жаночай, веггэранскай арганізацый, «Бе- 
лай Русі» сталіцы аднагалосна падтры- 
малі гэтыя Ініцыятыаы.
«А б'екты ўнае інф арм аванне лю дэей 
аб маю чы м адбы цца рэф ерэндум е, 
тлум ачэнне прапанавакы х норм  па 
зм яненні Кансты туцы і 1 ш ы рокае на- 
зіранне за  галасаваннем па ўсёй краі-

н е — галоўныя кірункі наш ай сумеснай 
з  грам адскім і аб'яднаннямі работы , —  
падкрэсліў М іхаіл О рд а.— Нашы н азі- 
ральнікі (ад праф саю заў, БРСМ , «Бе- 
лай Русі», Саю за жанчы н, вегэрансхай  
арганізацы і і інш ы х грам адскіх аб'яд- 
нанняў) будуць працаваць на кожны м  
участку. У ж о  сёння ў м ногіх рэгіёнах  
яны ў л іку перш ы х акрэды таваны  для 
правядзення назірання. У  вы ніку ў  нас 
будзе абсалю тна поўная І дакладная  
інф армацыя аб ходзе галасавання. Мы 
працуам  адкры та I гал оска І будзем  
аператы ўна інф армаваць грамадства 
аб ты м, як праходзіць рэф ерэндум . 
Каб была аб'екты ўная інф армацы я аб 
гэтай найважнейш ай падэеі і ніхто не 
маніпуляваў праз укідванні І ф эйкі свя- 
домасцю  лю дзей».
Аб ты м, з  якім  настроем  ідуць праца- 
ваць на рэф ерэндуме назірапьнікі, мы 
запы таліся ў іх сам іх.

Л ідзія ВАПЮ Ш КА будзе 
назіральнікам  на вы бар- 
чым участку вёскі Лінова 
П р уж ан скага  р аёка , на- 
зір аць  за  рэф ерэндумаМ  
вы лучана райкамам праф - 
саю заў работнікаў АП К:

—  Разумею сваю адказ- 
насць за працэс правядзен- 
ня рэферэндуму,— гаворыць 
Лідзія Анатопьеўна. —  Нашы 
лгадзі гатовыя прыняць удэел 
у найважнейшай палітычнай 
кампаніі. Асабліва калі раз- 
маўляеш з вяскоеымі жыха- 
рамі старэйшага пакапення, 
яны аднадушна выказвагоц- 
ца, што галоўнае ў краіне на 
сёння —  захаваць мір і спа- 
кой. Астатняе мажна здабыць 
сваёй працай. I гэта яскрава 
прасочаавцца на прыкла- 
дзе нашай вёскі, якая цяпер 
называецца аграгарадком. 
Я працую загадчыцай схлада 
ў ААТ «Ліноўскае». Прыйшла 
сюды 42 гады таму маладым 
спецыялістам і адпрацавала 
ўвесь час у сельскай гасла- 
дарцы. На маіх вачах сель- 
гаспрадпрыемства кабірала 
моц, паступова раслі ўра- 
джаі, надоі, прывагі. Аднача- 
сова будавалася жыллё дпя 
працаўнікоў. Наша гаспадар- 
ка цяпер —  гэта калектыу у 
170 чалавек, для якіх най- 
важнейшымі фактарамі з'яў- 
ляюцца зарплата, сацпакет, 
дабрабыт сем'яў.

У  вёсцы функцыянуе і пас- 
пяхова развіваецца яшчэ ад- 
но прадпрыемства сістэмы 
А П К — Аранчыцкая птушка- 
фабрыка. Там таксама даво- 
лі вялікі калектыў. Наколькі 
мне аядома, людзі атрымлі- 
ваюць прыстойную зарпла- 
ту, пастаянна вядзецца ма- 
дэрніэацыя і палялшаецца 
вьпворчасць.

У  нас самы лепшы ў раёне 
дзіцнчы садок, сквды ездзяць 
пераймаць вопыт з іншых 
устаноў адукацыі. Ёсць цу- 
доўны Дом культуры, школа. 
Даволі раэвгтая інфраструк- 
тура гандлю I бьггавога аб- 
слугоўвання. Пакрысе разві- 
ваецца прыватны бізнес. Што 
паказальна, маладыя людзі 
бяруць участкі ў вёсцы і бу- 
дугаць жыллё. Уса гзта важ- 
на, і трэба не страціць таго, 
што напрацоўвалася гадамі, 
а падтрымліваць і развіваць 
далей. Вось э такім настроем 
мы і падыходзім да рэферэн-

думу. Аб гзтым гаварылася, 
калі на сустрэчу э нашым 
калектывам прыязджаў дэ- 
путат Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Аляк- 
сандр Ляўчук.

Гутаркі праходзіпі ў кан- 
структыўным рэчышчы. Га- 
варылі аб надзённым, боль- 
шасць членаў калекты ву 
выказаліся за тое, што не- 
абходна прыйсці на выбар- 
чыя ўчасткі.

Толькі аднойчы ўдзель- 
нічала ў выбарчай кампаніі, 
гадоў дзесяць таму, —  пра- 
цягвае Лідзія Анатольеў- 
на, —  таксама ў нкасц) назі- 
ральніка. Цяпер маю намер 
прысутнічаць на ўчастку не 
топькі ў асноўны дзень гала- 
савання, але і ў папярэднія, 
бо законнасць і парадак па- 
вінны быць і тады.

Дар'я М ІХАЛКО ЎСКАЯ , 
педагог гімнеэіі №  10 г. Го- 
меля, будзе назіральнікам  
Цэнтральнай раённай кам і- 
сІІ ў  абласным цэнтры:

—  Упершыню бяру ўдзел 
у якасці каэіральніка падчас 
правядзення галасавання. 
Вылучана ад Беларуска- 
га рэспубліканскага саюза 
моладзі. Прымала актыўны 
ўдзел у дыялогавых пляцоў- 
ках па абмеркаванні змянен- 
няў і дапаўненняў Канстьпу- 
цыі як на ўзроўні горада, так 
І вобласці, і краіны. Настрой 
на работу бадзёры. Рыхтую 
сябе да таго, кнб спакойна, 
упэўнена, уважліва падысці 
да выкакання сваей зада- 
чы. Не сумняваюся, што ўсё 
пройдзе годна, з захаванкем 
усіх норм заканадаўства. 
У  мяне няма асцярогі, што 
ў сваёй працы падчас пра- 
вядзення галасавання магу 
сутыкнуцца з правакацыямі 
ці негатыўным стаўленнем 
да сваёй асобы. Для мяне 
асабіста ўдзел у рэферэн- 
думе не талькі як чалавека, 
які пакіне свой голас, але і 
як назіральніка— вельмі ад- 
каэны, бо ўсведамляю, якую 
місію мне даверылі. Думаю, 
што і як чалавек, грамадзя- 
нін, як спецыяліст у сваёй 
галіне пасля вопыту рабо- 
ты назіральнікам буду ўжо 
крыху іншай. Яшчэ хочацца 
сказаць, што для маладых 
людзей такі досвед важны, 
каб потым падзяліцца Ім з ад-

нагодкамі, стаць большупэў- 
неным у абгрунтаванні сваёй 
грамадзянскай пазіцыі.

Артур С ЕЛ ЯЗН ЁЎ, за - 
гадчы к архіва бабруйскага 
ААТ «Славянка», назіраль- 
н ік участкоеай кам ісіі Л е- 
нінскага раёна Бабруйска:

—  У якасці назіральніка 
вьютупаю не ўпершыню, ужо 
ёсць пэўны вопьп. Сутнасць 
місіі ў тым, каб адсочваць 
захаванне законнасці з або- 
двух бакоў —  і камісіі, І тых, 
хто прыйшоў галасаваць. На 
жаль, не заўсёды бывае спа- 
койна, 2020 год таму прык- 
лад. Прыйшлося мець слраву 
з несвядомымі грамадэянамі, 
якія знаходзілісп пад уплывам 
апазіцыйных структур і пра- 
вакавалі дзейнасць выбар- 
чай камісіі практычна на ўсіх 
участках. Для назіральніка га- 
лоўнае —  праяўпяць карэкт- 
насць і тактоўнасць, бо самы 
галоўны на выбарчым участ- 
ку —  старшыня камісіі. Наша 
слрава —  не ўмешвацца, а 
толькі назіраць. А калі нешта 
пайшло не так, своечасова 
папярэдзіць яго. Здараюцца 
розныя сітуацыі: сгаршыня І 
члены камісй могуць чагосьці 
не ўбачыць або сутыкнуцца 
э непрадказальнымі паводзі- 
намі грамадзян. У  мінулую 
выбарчую кампанію быў вы- 
падак, калі чалавек у л'яным 
запале некалькі разоў стана- 
віўся ў чаргу па бюлшэнь. Бы- 
ло відаць, што ён спецыяльна 
распальвае атмасферу. Член 
камісіі палярэдзіла, што ён 
ужо прагаласаваў і павінен 
пакінуць тэрыторыю ўчастка. 
Той жа ёй пярэчыў, даказваю- 
чы адваротнае. Прыйшлося 
ўмяшацца і яшчэ раз нага- 
даць, ш га ён сваё права ўжо 
выкарыстаў.

Ведаю, што да некаторых 
назіральнікаў паступалі па- 
грозы, але мяне асабіста ніхто 
не залужваў. Я ў Бабруйску 
з’яўляюся старшынёй Саюза 
дэсантнікаў, сваю пазіцыю 
ніколі не хаваю —  адкрыта 
выступаю за незалежнасць 
нашай дзяржавы і яе роск- 
віт, за прыстойнасць і закон- 
насць, за мірную будучыню 
нашых дзяцей. Закон адзіны 
дпя ўсіх незалежна ад чыноў і 
званняў. Сёння я назіраю, што 
людэі настроены прыйсці на 
рэферэндум і прагаласаваць

за сваю будучыню. Пасля тых 
негатыўных падзей, з якімі мы 
сутыкнуліся, усім хоЧацца мі- 
ру і стабільнасці. Мы ведаем 
вопьгг іншых краін, той жа 
Украіны, Сірыі, у справы якіх 
умешваюцца сіры звонку, се- 
юць непдкой, нянавісць, пра- 
вакуюць канфпікты Таму на- 
шы лю дзі поуньш рашучасці 
прагаласаваць за тыя дапаў- 
ненні і змяненні, якія ўнесены 
ў Асноўны Закон. Бо гэта га- 
рант будучага мірнага жыцця 
нас і нашых дзяцей.

Ніна ТАВОСТАВА, супра- 
цоўнік Будаўнічага трзста  
№  20 г. Светлагорска, назі- 
ральнік участковай кам ісіі 
ўч астка для галасавання  
N8 31 г. Светлагорска:

—  У якасці назіральніка 
падчас правядзення рэфе- 
рэндуму вылучана ад Бела- 
рускага прафсаюза работні- 
каў будаўніцтва і прамысло-

васці будаўнічых матэрыя- 
лаў. У  мяне ўжо ёсць вопьгг 
такой работы. Таксама не- 
аднойчы калектыў вылучаў 
быць членам участковай  
выбарчай камісп і падчас 
выбараў П рэзідэнта, і на 
выбарах дэпутатаў. Рада, 
што атры мала акрэды та- 
цыю ў якасці назіральніка. 
Зараз мы складаем графік 
дзяж урстваў падчас да- 
тэрміновага галасавання  
Непасрэдна ў дзень пра- 
вядзення рэфврэндуму бу- 
ду працаваць ужо з самага 
адкрыцця выбарчага ўчаст- 
ка і да таго часу, пакуль не 
скончыцца падлік галасоў. 
У сваёй рабоце ў якасці на- 
зіральніка настройваюся на 
тое, каб уважліва сачыць 
за ходам працэсу, але не 
пераш каджаць выбарчай 
кам ісіі. Падчас работы ў 
складзе ўчастковай кам і-

сіі на прэзідэнцкіх выбарах 
сутыкалася з ф актамі, калі 
людзі спрабавалі некаль- 
кі разоў прагаласаваць на 
ўчастках. Алв мы ўважліва 
сачылі за гэтым, правяра- 
лі, ці прагаласаваў чалавек 
на сваім участку па месцы 
рэгістрацыі, і ўсё прайшло 
дастаткова спакойна. Цяпер 
у якасці назіральніка я так- 
сама буду звяртаць увагу на 
такія факты, сачыць за тым, 
як арганізаваны  працэс. 
У  свой адрас чакаю толькі 
добразычлівага стаўлення. 
М агу сказаць, што ў маім 
калекты ве будаўнікоў усе 
традыцыйна досыць актыў- 
на ўдзельнічаюць ва ўсіх вы- 
барчых кампаніях, імкнуцца 
аддаць свае галасы яшчэ на 
датэрміновым галасаванні 

Запісалі Нэлі ЗІГУЛЯ , 
Наталля КАПРЫ ЛЕНКА, 

Святлана ЯСКЕВІЧ.

РАШЭННЕ РЭСПУБЛІКАНСКАГА 
РЭФЕРЭНДУМУ

27 лклага 2022 года -  рэспублінанскі рэферэндум па пьпанні ўнясення 
змяненняў І дапаўненняў у Канстытуцыю Беларусі

*ЦІ прымаеце Вы
эмяненні I далаўненні 

КанстытуцыІ Рэспубпікі 
Белйру Т

На рэферэндум ынесена пытанне

Рэферэндум праводзіцца шляхам 
усеагульнага, свабоднага, 
роўнага і тайнага галасавання.

0 0 0 0 0 0 о о
Рэферзндум лічыцца праведзеным, налі ў Ім прыняло ўдэел больш за 

палову грамадзян, унесеных у спісы для галасавання.

РАШЭННЕ ЛНЫ ЦЦА 
ПРЫНЯТЫМ 0 калі за яго прагаласавала 

большэсць грамадэян, унесеных у
слісы для галасавання.

Выніні рэферэндуму ўагюнаўлішоццо на пасядмэнні ЦВН Гкюедамленне аб вынінах 
публінуецца ў друну Цэнтральнай намісіяй у сямідзённы тэрмін.

РАШ ЗНН Е, ЛРЫ НЯТАЕ РЭСПУБЛІКАНСКІМ  РЭ Ф ЕРЭНД УМ АМ
■  падпкваецца Прззідэнтам Рэспубліні Беларусь і падлягае неадкладнаму 

афіцыйкаму апублінаванню,

■  уступае ў алу праз 10 дзён пасля яго афіцыйнага апублікавання,
■  мае абавяэковую сілу і з'яўляецца неад'емнай часткай Канстытуцыі Беларусі.

О Датай прыняцця рашэння рэферэндумам лічыцца дзень рэферэндуму. 

крыніца: ЦВК Беларуа. С  ІнфагрзфЫа


