Дадатак 3
да пастановы Цэнтральнай камісіі
Рэспублікі Беларусь па выбарах і
правядзенню рэспубліканскіх
________________________ 2012 г.
рэферэндумаў
(дата выбараў)
26.04.2012 № 13
ПАДПІСНЫ ЛІСТ*
для збору подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку асобы, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

ВЫБАРЫ ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПЯТАГА СКЛІКАННЯ

па _________________________________________________________ выбарчай акрузе № ____
(назва выбарчай акругі)

Даныя аб асобе, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты:
Прозвішча, імя, імя па бацьку _____________________________________________

Месца работы ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата нараджэння ________________________________________________________

Пасада (занятак) ______________________________________________________________________

Партыйнасць____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Месца жыхарства_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ініцыятыўная група № _______

Член ініцыятыўнай групы______________________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку члена ініцыятыўнай групы, які збірае подпісы)

№
п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка, які
падтрымлівае кандыдатуру

Дата
нараджэння**

Месца жыхарства***

Серыя і нумар пашпарта
грамадзяніна Рэспублікі
Беларусь або рэквізіты
іншага дакумента, які
вызначаецца
Цэнтральнай камісіяй****

1

2

3

4

5

Дата подпісу
выбаршчыка*****

Уласнаручны
подпіс выбаршчыка

6

7

У падпісным лісце павінны быць подпісы выбаршчыкаў, якія пражываюць на тэрыторыі выбарчай акругі.
У адносінах да грамадзян, якім у бягучым годзе да дня або ў дзень унясення подпісу споўнілася 18 гадоў, указаць чысло, месяц і год нараджэння, а ў адносінах да астатніх выбаршчыкаў можа быць указаны толькі год
нараджэння.
***
Калі подпісы збіраюцца ў горадзе, трэба ўказаць назву горада, вуліцы, нумар дома і кватэры, а калі збіраюцца ў сельскіх населеных пунктах і ў пасѐлках гарадскога тыпу – назву раѐна, населенага пункта, вуліцы,
нумар дома і кватэры. Назву горада, раѐна магчыма ўказаць толькі адзін раз у першым радку. У адносінах да грамадзян, якія пражываюць у інтэрнаце, нумар пакоя ўказваецца ў падпісным лісце ў тым выпадку, калі гэтыя даныя
змешчаны ў пашпарце (запіс аб прапісцы або рэгістрацыі). Гэтак жа вырашаецца пытанне пра ўказанне назвы вуліцы і нумара дома грамадзян, якія пражываюць у сельскіх населеных пунктах.
****
Пры адсутнасці ў выбаршчыка пашпарта ўказваюцца: для ваеннаслужачых тэрміновай службы – рэквізіты ваеннага білета; для асоб, якія страцілі пашпарт, – рэквізіты даведкі, выдадзенай органамі ўнутраных спраў.
*****
Выбаршчык павінен уласнаручна паставіць чысло, месяц і год унясення подпісу.
*

**

№
п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка, які
падтрымлівае кандыдатуру

Дата
нараджэння**

Месца жыхарства***

Серыя і нумар пашпарта
грамадзяніна Рэспублікі
Беларусь або рэквізіты
іншага дакумента, які
вызначаецца
Цэнтральнай камісіяй****

1

2

3

4

5

______________________________________
(дата)

Дата подпісу
выбаршчыка*****

Уласнаручны
подпіс выбаршчыка

6

7

________________________________________

____________________________________________

(подпіс члена ініцыятыўнай групы, які збіраў подпісы выбаршчыкаў)

(ініцыялы, прозвішча)

