
Рэферэндум

ПАЧАЛОСЯ ДАТЭРМЮОВАЕ ГАЛАСАВАННЕ
Яно працягнецца да 26 лютага ўключна. 

Асноўны дзень галасавання — у нядзелю, 27 лютага

Па словах старшыні Цэнтральнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па выбарах і пра- 
вядзенні рэспубліканскіх рэферэнду- 
маў Ігара КАРПЕНКІ, папяр.эднія вынікі 
рэферэндуму па Канстытуцыі будуць 
вядомыя ўжо ў ноч на 28 лютага. «Ва 
ўсялякім выладку, колькі выбаршчы- 
каў прыняло ўдзел у галасаванні, колькі 
прагаласавала «за» і колькі «супраць». 
Вынікі рэферэндуму падвядзім пасля 
атрымання пратаколаў абласных 1 Мін- 
скай гарадской камісій», —  адзначыў 
хіраўнік Цэнтрвыбаркама.

У  краіне дзейнічае 5510 участкаў для га- 
ласавання. Акрамя таго, створаны 153 тэры- 
тарыяльныя камісіі. абласныя, Мінская гарад- 
ская, раённыя, гарадскія (у абласных цэнтрах),

раённыя ў гарадах. 3  кожнай камісіяй можна 
звязацца, удакладніць, ці ўнесены грамадзя- 
нін у сггіс.

Галасаванне будэе арганізавана і ў адда- 
леных населеных пунктах. «Камісіі будуць 
ездзіць па вёсках і сёлах, —  заўважыў Ігар 
Карпенка. —  Я размаўляў з камісіямі па Мін- 
скай вобласці, у  іх нават прадугледжана, што ў 
некаторыя вёскі будзе прыязджаць слецыяль- 
ны транспарт —  аўтобус. I людлей падвязуць 
туды , дзе размешчаны ўчастак д ля  галаса- 
ванкя. Не выкпючака і тое, што камісія можа 
праехаць з урнай па хатах непасрэдна ў гзтых 
далёкіх вёсках».

Д л я  работы  на рэф ерэндум е акрэды - 
тавана 160 міжкародных, а таксама заыш 
44 тысяч нацыянальных назі- _
ральнікаў. еім. 0

Жыхарка Магілёва Алена ІНЧАНКА 
э сынам Арцёмам прыйшла ка ўчастак 

у першы дзень датэрміновага галасавання.



ПАЧАЛОСЯ ДАТЭРМІНОВАЕ ГАЛАСАВАННЕ
(Заканчэннв.

Пачатак на 1-й стар.)

Лічбыяшчэнеканчатовыя. «Гзта 
С Н Д , Ш АС некалькі прадстаўнікоў 
ад АДКБ, —  удакладніў старшыня 
Цэкгрвыбаркама. —  Есць палітыкі, 
дэпутаты, грамадсмядэеячызшэра- 
гу краін як Іцдывідуальныя эксперты. 
Яны не прадстаўляюць пэўныя міаі 
або арганіэацыі, а выступаюць вы- 
ключна як самастойныя экеперты»

Як падкрэсліў Ігар Карпенка, рэ- 
ферэндум —  вельмі сур'ёэная гра- 
мадска-палітычкая падзея, на якую 
ідуць яшчэ і пэўныя сродкі. Паводпе 
яго слоў, згодна з каштарьюам, на 
арганізацыю і правядзенне рэфе- 
рэндуму будзе патрачана каля 20 
мільенаў беларускіх рублёў.

— Я ўсё жтакі рэкамендаваў бы 
нашым грамадзянам праявіць гра- 
мадзянскую актыўнасць, прыйсці 
на ўчасткі д ля  галасавання і выка-

заць сааё меркаванне адносната- 
го пьггання, якое задаў Прэзідэнт 
у сваім указе. У  гэтым, напэўна, 
сутнасць праяўлення сааёй гра- 
мадзянскасц), —  акцэнтаваў ува- 
гу старшыня Цэнтральнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па выбарах 
і правядзенні рэспубліканскіх рэ- 
ферэндумаў

А  тым часам на базе Федэра- 
цыі прафсаюзаў Беларусі адкрыўся 
грамадскі інфармацыйны цэнтр па

назіранні за рэферэндумам. Пачы- 
наючы з першага дня датэрмінова- 
га галасавання, ту т  будзе акумуля- 
вацца інфармацыя аб ходзе рэфе- 
рэндуму ад больш чым 40 тысяч 
нацыянапьных казіральнікаў. Яны 
ўсе прайшлі неабходнае навучан- 
не, таму поўнасцю кампетэнтныя ў 
пытанні арганізацыі работы камісій 
па рэферэндуме.

—  Д атэрм іновае га ла с а в а н - 
не —  вельмі зручны ф арм ат д ля

лю дзей, —  заўважыў старшы- 
ня Федэрацыі прафсаюзаў 
Беларусі МІхаіл ОРДА. —  Н а
сёння па то й  інфа’рмацыі, якая 
ёсць у  нас, пэўных праблемны х 
пы танняў няма, і паруш энняў, 
якія м аглі б паўплы ваць на ход 
рэф е р эн дум у, не вы яўле на . У  
лю дзе й  ёсць магчым асць св а - 
бодна прыйсці і свабодна пра- 
гапасаваць.

Вераніка КАНЮ.ТА.

ПОЎНЫ ТЭКСТ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕПАРУСЬ СА ЗМЯНЕННЯМІI ДАПАЎНЕННЯМІ,
ЯКІЯ ВЫНОСЯЦЦА НА РЭФЕРЭНДУМ, —  У  НУМАРЫ «ЗВЯЗДЫ» ЗА 22 СТУДЗЕНЯ I НА САЙЦЕ 2УІА20А.ВУ


