
ПЕРАЛІК 

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца Бераставіцкім раённым архівам згодна Указу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі 

па заявах грамадзян» па заявах грамадзян 

Найменне адміністрацыйнай працэдуры 

Дзяржаўны орган (іншая 

арганізацыя), у які 

грамадзянін павінен 

звярнуцца 

Дакументы і (або) звесткі, 

якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для 

ажыццяўлення 

адміністрацыйнай 

працэдуры* 

Памер платы, якая збіраецца 

пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай 

працэдуры** 

Максімальны 

тэрмін 

ажыццяўлення 

адміністрацыйнай 

працэдуры 

Тэрмін дзеяння 

даведкі, другога 

дакумента 

(рашэння), якія 

выдаюцца (якія 

прымаюцца) пры 

ажыццяўленні 

адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 18 

АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І ЗАПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА 

ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ 

АПАСТЫЛЯ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ 

ДАКУМЕНТАЎ 

18.25. Выдача архіўнай даведкі 

(архіўнай копіі, архіўнай выпіскі, 

інфармацыйнага ліста) па запытах 

сацыяльна-прававога характару 

(састаўляецца на аснове архіўных 

дакументаў, якія не ўтрымліваюць 

звестак, якія датычацца асабістай тайны 

грамадзян): 

          

18.25.1. якія дакранаюцца маёмасных і 

спадчынных праў грамадзян 

дзяржаўная архіўная 

ўстанова, тэрытарыяльны 

(гарадскі або раённы) архіў 

мясцовага выканаўчага і 

распарадчага органа 

заява 

 

дакумент, які пацвярджае 

ўнясенне платы 

0,5 базавай велічыні – пры 

праглядзе дакументаў за 

перыяд да 3 гадоў 

 

1 базавая велічыня – пры 

праглядзе дакументаў за 

перыяд больш за 3 гады 

15 дзён з дня 

падачы заявы, а 

пры неабходнасці 

дадатковага 

вывучэння і 

праверкі – 1 месяц 

бестэрмінова 



18.25.2.  якія не дакранаюцца 

маёмасных і спадчынных праў 

грамадзян 

дзяржаўная архіўная 

ўстанова, тэрытарыяльны 

(гарадскі або раённы) архіў 

мясцовага выканаўчага і 

распарадчага органа 

заява бясплатна 15 дзён з дня 

падачы заявы, а 

пры неабходнасці 

дадатковага 

вывучэння і 

праверкі – 1 месяц 

бестэрмінова 

18.26. Выдача архіўнай даведкі 

(архіўнай копіі, архіўнай выпіскі) па 

запытах сацыяльна-прававога 

характару, якія дакранаюцца архіўных 

дакументаў, якія ўтрымліваюць звесткі, 

якія датычацца асабістай тайны 

грамадзян 

дзяржаўная архіўная 

ўстанова, тэрытарыяльны 

(гарадскі або раённы) архіў 

мясцовага выканаўчага і 

распарадчага органа 

заява 

 

пашпарт або іншы дакумент, 

які сведчыць асоба 

 

дакумент, які пацвярджае 

права наследавання (пры 

выдачы пасля смерці 

грамадзяніна яго 

спадчыннікам) 

бясплатна 15 дзён з дня 

падачы заявы, а 

пры неабходнасці 

дадатковага 

вывучэння і 

праверкі – 1 месяц 

бестэрмінова  

*Другія дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які 

звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх датычыцца іх выдача, а таксама 

могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна. 

Калі арыгінал дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, існуе толькі ў выглядзе электроннага 

дакумента, заяўнікам можа прадстаўлена на папяровым носьбіце форма знешняга прадстаўлення гэтага дакумента, аформленая ў адпаведнасці з патрабаваннямі 

заканадаўства (дадзенае патрабаванне не распаўсюджваецца на выпадкі ўнясення платы пры дапамозе выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай 

разліковай і інфармацыйнай прасторы). 

У выпадку ўнясення платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, пры дапамозе выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай 

сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы і наяўнасці звестак аб гэтым у заяве зацікаўленай асобы аб ажыццяўленні адпаведнай адміністрацыйнай 

працэдуры з указаннем нумара выплаты прадстаўлення дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, не 

патрабуецца. 

Факт унясення платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, пры дапамозе выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы 

адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы пацвярджаецца наяўнасцю ў аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэме адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы 

інфармацыі аб унясенні платы. 

**У выпадку поўнага вызвалення грамадзяніна ў адпаведнасці з заканадаўствам ад унясення платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры, грамадзянін замест дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, прадстаўляе дакумент, які пацвярджае права на такое вызваленне, а ў выпадку частковага 

вызвалення апрача дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, – дакумент, які пацвярджае права на частковае вызваленне. 

У выпадку, калі для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якая ў адпаведнасці з сапраўдным пералікам павінна ажыццяўляцца бясплатна, патрабуецца 

запыт дакументаў і (або) звестак ад дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, за выдачу якіх прадугледжана плата, і грамадзянамі не прадстаўлены такія дакументы і 

(або) звесткі самастойна, грамадзяне аплачваюць выдачу дакументаў і (або) звестак, якія запрошваюцца. 

Плата ў выглядзе збору (пошліны) не выплачваецца заяўнікамі пры паўторным учыненні юрыдычна значных дзеянняў, якія з'яўляюцца аб'ектамі абкладання 

консульскім зборам або дзяржаўнай пошлінай, у сувязі з дапушчанымі пры іх учыненні памылкамі (у тым ліку недакладнасцямі ў выдадзеных (аформленых, 



перааформленых, пасведчаных, абмененых) дакументах (іх дублікатах) або непаўнатой звестак у іх) па віне спецыяльна ўпаўнаважанага на ўчыненне такіх дзеянняў 

дзяржаўнага органа, іншай упаўнаважанай арганізацыі, службовай асобы. 

 


