
«Па пя рэд нiя да ныя, вя до ма, па ме ры пад рых тоў кi па ся джэн ня Цэнт раль най ка мi сii, 
пры све ча на га вы нi ку вы ба раў, бу дуць удак лад няц ца. Але я не ду маю, 
што яны iс тот ным чы нам зме няц ца. Гэ тыя да ныя ка рэ лi ру юц ца з да ны мi 
на ўчаст ках за кры та га га ла са ван ня, дзе боль шую част ку скла да юць як раз 
не ва ен ныя (з 36 ты сяч за кры тых участ каў гэ та толь кi 6 ты сяч — усё ас тат няе 
гэ та гра ма дзян скiя асо бы, якiя зна хо дзяц ца ў баль нi цах i са на то ры ях-
прафiлак то ры ях i прад стаў ля юць усе слаi гра мад ства), то-бок яны аб са лют на 
не ан га жы ра ва ныя», — звяр ну ла ўва гу стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма 
Лi дзiя Яр мо шы на.
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КРАІНА ЗРАБІЛА КРАІНА ЗРАБІЛА 
СВОЙ ВЫБАРСВОЙ ВЫБАР

АЛЯК САНДР РЫ ГО РА ВIЧ 
ЛУ КА ШЭН КА — 
ПРЭ ЗI ДЭНТ 

РЭС ПУБ ЛI КI БЕ ЛА РУСЬ

Вы ба ры ў Бе ла ру сi ад бы лi ся. Па вод ле па пя рэд нiх пад лi каў, у вы ба рах Прэ зi дэн та 
паў дзель нi ча лi 5 818 965 вы бар шчы каў, цi 84,27 пра цэн та. За Анд рэя Дзмiт ры е ва 
пра га ла са ва лi 70 613 ча ла век (1,21 пра цэн та), Ган ну Ка на пац кую — 97 552 
(1,68 пра цэн та), Аляк санд ра Лу ка шэн ку — 4 659 561 (80,08 пра цэн та), Свят ла ну 
Цi ха ноў скую — 587 411 (10,09 пра цэн та), Сяр гея Чэ рач ня — 66 695 (1,15 пра цэн та). 
Су праць усiх пра га ла са ва ла 4,6 пра цэн та вы бар шчы каў.


