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Артыкул 251. Тэрміны і парадак выплаты дзяржаўнай пошліны 

1. Дзяржаўная пошліна выплачваецца: 

1.6. за рэгістрацыю перамены прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку, 

за выдачу пасведчанняў у сувязі са змяненнем, дапаўненнем, выпраўленнем і 

аднаўленнем запісаў актаў грамадзянскага стану, а таксама за выдачу 

паўторных пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану – пры 

выдачы гэтых пасведчанняў; 

 

Артыкул 257. Льготы па дзяржаўнай пошліне 

3. Вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны ў органах, якія рэгіструюць акты 

грамадзянскага стану: 

3.1. плацельшчыкі: 

3.1.1. за рэгістрацыю нараджэння, усынаўлення (удачарэнні), 

устанаўленні мацярынства і (або) бацькоўствы, смерці; 

3.1.2. за выдачу пасведчанняў аб нараджэнні ў сувязі з унясеннем 

змяненняў, дапаўненняў у запіс акта аб нараджэнні ў выпадку рэгістрацыі 

ўстанаўлення мацярынства і (або) бацькоўства, усынаўлення (удачарэння) і ў 

сувязі з аднаўленнем запісу акта аб нараджэнні пры змяненні месца нараджэння 

ўсыноўленага (удачаронай), а таксама за выдачу пасведчанняў аб смерці ў 

сувязі з унясеннем змяненняў, дапаўненняў і выпраўленняў у запіс акта аб 

смерці; 

3.2. грамадзяне – за выдачу паўторных пасведчанняў аб смерці 

ваеннаслужачых, грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу, і 

ваенных будаўнікоў, якія загінулі ў перыяд праходжання ваеннай, 

альтэрнатыўнай службы ў мірны час; 

3.3. рэабілітаваныя фізічныя асобы, члены іх сямей, якія датычацца да 

круга асоб, якія забяспечваюцца пенсіяй па выпадку страты карміцеля, і 

спадчыннікі па законе першай чаргі – за выдачу дакументаў, звязаных з 

рэабілітацыяй; 

3.4. інваліды і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны – за выдачу ім 

пасведчанняў у сувязі са змяненнем, дапаўненнем, выпраўленнем запісаў актаў 

грамадзянскага стану, складзеных на гэтых асоб, а таксама ў сувязі з 

аднаўленнем запісаў актаў грамадзянскага стану ў дачыненні гэтых асоб; 



3.5. Героі Беларусі, Героі Савецкага Саюза, Героі Сацыялістычнай Працы, 

поўныя кавалеры ордэнаў Славы, Працоўнай Славы, Айчыны, інваліды Вялікай 

Айчыннай вайны, інваліды баявых дзеянняў на тэрыторыі другіх дзяржаў, 

удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, грамадзяне, якія захварэлі і якія перанеслі 

прамянёвую хваробу, выкліканую наступствамі катастрофы на Чарнобыльскай 

АЭС, другіх радыяцыйных аварый, інваліды, у дачыненні якіх вызначана 

прычынная сувязь калецтва або захворвання, якія прывялі да інваліднасці, з 

катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, другімі радыяцыйнымі аварыямі, а 

таксама грамадзяне, у тым ліку звольненыя ў запас (адстаўку), з ліку 

ваеннаслужачых, асоб які начальствуе і радавога складу органаў унутраных 

спраў, Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых 

экспертыз Рэспублікі Беларусь, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных 

сітуацыях, органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю 

Рэспублікі Беларусь, якія зрабіліся інвалідамі з прычыны ранення, кантузіі, 

калецтва або захворвання, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай 

службы (службовых абавязкаў), акрамя выпадкаў, калі інваліднасць уступіла ў 

выніку проціпраўных дзеянняў, па прычыне алкагольнага, наркатычнага, 

таксічнага ап'янення, самакалецтва, – за выдачу паўторных пасведчанняў аб 

рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану; 

3.6. апекуны, апекуны, кіраванні і аддзелы адукацыі мясцовых 

выканаўчых і распарадчых органаў, дзіцячыя інтэрнатныя ўстановы, установы 

прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыі – за 

выдачу паўторных пасведчанняў аб нараджэнні дзяцей-сірот або дзяцей, якія 

засталіся без апекі бацькоў, аб смерці бацькаў дзяцей, якія засталіся без апекі 

бацькоў, для прызначэння пенсіі па выпадку страты карміцеля дзецям-сіротам 

або дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў; 

3.7. камісіі па справах непаўналетніх і органы апекі і папячыцельствы – за 

выдачу паўторных пасведчанняў аб нараджэнні для напрамку дзяцей-сірот і 

дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, у дзіцячыя інтэрнатныя ўстановы і 

ўстановы адукацыі. 

 

Дадатак 20 

да Падатковага кодэкса 

Рэспублікі    

 

Стаўкі дзяржаўнай пошліны за ўчыненне дзеянняў, звязаных з 

рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану 

 

Найменне дакументаў і дзеянняў, за якія збіраецца 

дзяржаўная пошліна 

Стаўкі 

дзяржаўнай 

пошліны 

1. Рэгістрацыя заключэння шлюбу, уключаючы выдачу 

пасведчання 
 

1  базавая 

велічыня 

2. Рэгістрацыя скасавання шлюбу па рашэннях судоў, 2 базавыя 



якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 года, 

уключаючы выдачу пасведчання, за выключэннем 

выпадкаў, калі рашэннем суда асоба вызвалена ад 

выплаты дзяржаўнай пошліны 
 

велічыні 

2
1
. Рэгістрацыя скасавання шлюбу па ўзаемнай згодзе 

мужоў, не якія маюць агульных непаўналетніх дзяцей і 

спрэчкі аб маёмасці (у адпаведнасці з артыкулам 35
1
 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і), 

уключаючы выдачу пасведчання 
 

4 базавыя 

велічыні 

3. Рэгістрацыя перамены прозвішча, уласнага імені і імені 

па бацьку, уключаючы выдачу пасведчання 
 

2 базавыя 

велічыні  

4. Выдача пасведчання ў сувязі з унясеннем змяненняў, 

дапаўненняў, выпраўленняў у запісе актаў 

грамадзянскага стану, аднаўленнем запісаў актаў 

грамадзянскага стану 
 

1 базавая 

велічыня 

5. Выдача паўторных пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў 

грамадзянскага стану  
 

1 базавая 

велічыня 

 

(Вытрымка) 

 

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

22 снежня 2017 г. № 997 

Аб устанаўленні памеру базавай велічыні 

У адпаведнасці з артыкулам 16 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 

ліпеня 2008 года «Аб Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь» Савет 

Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Устанавіць базавую велічыню ў памеры 24,5 рубля. 

2. Прызнаць страціўшым сілу пастанова Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 28 лістапада 2016 г. № 974 «Аб устанаўленні 

памеру базавай велічыні»  

3. Сапраўдная пастанова ўступае ў сілу з 1 студзеня 2018 г. 

 

Дзяржаўная пошліна і тарыфы на дадатковыя платныя 

паслугі, якія аказваюцца аддзелам запісу актаў грамадзянскага стану 

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта аплачваюцца на 

рахунак райфінаддзела Астравецкага райвыканкама  

№ BY57AKBB36005220000010000000, УНП 500563252 


