
 

 

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, наплываюць звароты грамадзян аб 

уключэнні ў спіс выбаршчыкаў на галасаванне па выбарах Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь 9 жніўня 2020 года з дадатковым патрабаваннем 

паведаміць іх аб факце ўключэння ў згаданы спіс. 

Выбарчая камісія паведамляе, што згодна с дзейнымі нарматыўна- 

прававымі актамі, якія рэгулююць дадзенае пытанне (даступныя на 

інтэрнэт-старонцы http://rec.gov.by/ru/vybory-2020), у спіс выбаршчыкаў 

уключаюцца:  

-  грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на 

консульскім уліку ў Пасольстве, – на падставе паведамлення па пошце 

ці электроннай пошце, у тым ліку ў адказ на разасланыя раней выбарчай 

камісіяй просьбы аб пацвярджэнні факта свайго пражывання ў 

Рэспубліцы Польшча і магчымасці прыняць удзел у выбарах; 

-  грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія прыбылі ў замежную 

дзяржаву ў сувязі з прыватнай, службовай, дзелавой альбо турыстычнай 

мэтай, а таксама грамадзяне, якія маюць права ўдзельнічаць у выбарах, 

але не ўключаныя ў спіс з якой-небудзь прычыны, – пры асабістым 

звароце ў выбарчую камісію і прад’яўленні дакумента, які пацвярджае 

асобу і грамадзянства Рэспублікі Беларусь (пашпарта), у тым ліку ў 

дзень галасавання. У гэтым выпадку пастаноўка на консульскі ўлік не 

з'яўляецца абавязковай. 

Грамадзянін, які мае права ўдзельнічаць у выбарах, можа быць 

уключаны ў спіс толькі на адным участку для галасавання. 

Для ўдакладнення грамадзянамі свайго ўключэння ў спіс 

выбаршчыкаў згаданы спіс прадстаўляецца для азнаямлення ў 

памяшканні выбарчай камісіі з 24 ліпеня 2020 года з 17:00 да 19:00 

гадзін, у суботу – з 12:00 да 14:00 гадзін. Накіраванне пацвярджэнняў па 

запытах, атрыманых па пошце ці электронных каналах сувязі, 

заканадаўствам не прадугледжана. 

Бюлетэні для галасавання атрымаюць усе выбаршчыкі, якія 

прыбудуць ў памяшканне для галасавання ў вызначаны для галасавання 

тэрмін (9 жніўня 2020 года з 8:00 да 20:00 гадзін, а таксама ў перыяд 

датэрміновага галасавання з 4 па 8 жніўня 2020 г. з 10:00 да 14:00 гадзін 

і з 16:00 да 19:00 гадзін мясцовага часу). 


