
Адказ на звароты грамадзян у выбарчую камісію № 99, створаную ў 
Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча 

(размяшчаецца на інтэрнэт-старонцы Пасольства  
без накіравання адказаў (паведамленняў) заяўнікам  

на падставе пункта 7 артыкула 25 Закона Рэспублікі Беларусь  
“Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб”) 

 
У выбарчую камісію № 99, створаную ў Пасольстве Рэспублікі 

Беларусь у Рэспубліцы Польшча, працягваюць наплываць звароты 
грамадзян, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь, аб іх уключэнні ў 
спіс выбаршчыкаў на галасаванне па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь 9 жніўня 2020 года на ўчастку № 99, аб паведамленні іх аб 
факце ўключэння ў згаданы спіс, а таксама з дадатковай просьбай аб 
выключэнні са спісаў выбаршчыкаў па месцы рэгістрацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь. У сувязі з гэтым паведамляем наступнае. 

Як было адзначана ў адказе выбарчай камісіі № 99 на звароты 
грамадзян, апублікаваным 15 ліпеня 2020 года 
(http://poland.mfa.gov.by/docs/agulny_adkaz.pdf), грамадзянін, які мае 
права ўдзельнічаць у выбарах, можа быць уключаны ў спіс толькі на 
адным участку для галасавання (арт. 20 Выбарчага кодэкса). У сувязі з 
гэтым, згодна з дзейнымі нарматыўна-прававымі актамі (даступныя на 
інтэрнэт-старонцы http://rec.gov.by/ru/vybory-2020), пасля ўключэння 
зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь 
грамадзяніна ў спіс выбаршчыкаў выбарчая камісія участка № 99 
паведамляе адпаведную выбарчую камісію ў Беларусі з мэтай 
выключэння такога грамадзяніна са спісу выбаршчыкаў па месцы 
рэгістрацыі ў Беларусі.  

Выбарчая камісія карыстаецца нагодай, каб яшчэ раз звярнуць 
увагу на тое, што для ўдакладнення грамадзянамі свайго ўключэння ў 
спіс выбаршчыкаў прадугледжаны толькі асабісты зварот ва ўчастковую 
выбарчую камісію. Прызначаныя для гэтага дзяжурствы сябраў 
выбарчай камісіі пачынаюцца з 24 ліпеня 2020 года. Просім таксама 
звярнуць увагу на тое, што з мэтай узгаднення гадзін прыёму па 
пытаннях спісу выбаршчыкаў камісіі № 99 з гадзінамі працы 
ўчастковых выбарчых камісій у Рэспубліцы Беларусь (з улікам розніцы 
ў часе) для забеспячэння аператыўнага кантакту з імі ў выпадку 
неабходнасці, гадзіны прыёму па пытаннях спісу выбаршчыкаў у камісіі 
№ 99 зменены на наступныя: з 16:00 да 18:00 у рабочыя дні, з 11:00 да 
13:00 у суботу мясцовага часу. 


