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Лойка Н.Ю. 

(для Управы Сацыяльнага 

грамадскага аб'яднання 

"БХД") 

 

Аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі  

грамадскага аб'яднання 

 

Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь разгледжаны матэрыялы 

адносна дзяржаўнай рэгістрацыі Сацыяльнага грамадскага аб'яднання 

«БХД» (далей - СГА «БХД»). Пры іх вывучэнні было ўстаноўлена 

наступнае. 

 

Заява аб дзяржаўнай рэгістрацыі СГА «БХД» ад 08.05.2008 сведчыць, 

што на Устаноўчым Сходзе, які адбыўся 12.04.2008 у г. Мінску, 

прынята рашэнне аб стварэнні Сацыяльнага грамадскага аб'яднання 

«БХД». 

 

У якасьці дакумента, пацвярджаючага ўплату дзяржаўнай пошліны, 

СГА «БХД» прадстаўлена квітанцыя ад 02.05.2008 за №349167 аб 

аплаце дзяржаўнай пошліны за дзяржаўную рэгістрацыю СГА «БХД» у 

памеры 875 000 бел.рублёў. Згодна з патрабаваннямі абзаца чацвёртага 

арт. 13 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўнай пошліне" 

дзяржаўная пошліна за дзяржаўную рэгістрацыю рэспубліканскіх 

грамадскіх аб'яднанняў залічваецца ў рэспубліканскі бюджэт. 

Устаноўлена, што дзяржаўная пошліна па квітанцыі ад 02.05.2008 за 

№349167 залічана ў бюджэт г. Мінска (мясцовы бюджэт), а не ў 

рэспубліканскі бюджэт. Такім чынам, дадзены дакумент не можа 

з'яўляцца дакументам, які пацвярджае ўплату дзяржаўнай пошліны за 

дзяржаўную рэгістрацыю СГА «БХД», паколькі ён не адпавядае 

патрабаванням абзаца чацвёртага арт. 13 Закона Рэспублікі Беларусь 

"Аб дзяржаўнай пошліне". 

 

Сярод прадстаўленых Міністэрству юстыцыі Рэспублікі Беларусь 

дакументаў маецца спіс заснавальнікаў Сацыяльнай грамадскай 



арганізацыі «БХД». Разам з тым, заява ад 08.05.2008 і іншыя дакументы, 

пададзены   для   дзяржаўнай   рэгістрацыі   іншай   юрыдычнай   асобы    

Сацыяльнага грамадскага аб'яднання «БХД». Акрамя таго, азначаны 

спіс не змяшчае подпісаў 6 заснавальнікаў: Ярашэвіч Г.А. (№46), 

Маліноўскі Я.Л. (№47), Гундар У.Т. (№48), Шавель А.В. (№49), Калоша 

В.В. (№50) і Дзмітрук Г.Р. (№51). У парушэнне патрабаванняў абзаца 

сёмага часткі першай пункта 6 главы 2 Інструкцыі аб парадку 

афармлення і рагляду дакументаў, звязаных з дзяржаўнай рэгістрацыяй 

палітычных партый, прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх аб'янанняў, 

іх саюзаў (асацыяцый), а таксама дзяржаўнай рэгістрацыяй і 

выключэннем з журнала дзяржаўнай рэгістрацыі, пастаноўкай на ўлік і 

зняццем з уліка іх арганізацыйных структур, зацверджанай пастановай 

Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 30.08.2005 №48 (далей - 

Інструкцыя), прадстаўлены спіс заснавальнікаў, не мае трох подпісаў 

членаў кіруючага органа дадзенага грамадскага аб'яднання. 

 

Згодна з патрабаваннямі пункта 14 главы 2 Інструкцыі, у пацвярджэнне 

аплаты за паведамленне аб дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага 

аб'яднання ў рэгіструючы орган прадстаўляецца плацёжны дакумент з 

дадаткам дагавора (рахунак-фактура) з адпаведным пячатным сродкам 

масавай інфармацыі аб апублікаванні пасля дзяржаўнай рэгістрацыі 

грамадскага аб'яднання паведамлення аб поўнай і скарочанай яго назве, 

даце дзяржаўнай рэгістрацыі, рэгістрацыйным нумары, юрыдычным 

адрасе і кантактным нумары тэлефона. СГА «БХД» прадставіла 

Міністэрству юстыцыі Рэспублікі Беларусь ксеракопію квітанцыі ад 

29.10.2007 №396898 за паведамленне аб дзяржаўнай рэгістрацыі СГА 

«БХД» у перыядычным друкаваным выданні, вызначаным актамі 

заканадаўства. 

 

Такім чынам, СГА «БХД» у парушэнне патрабаванняў часткі шостай 

артыкула 13 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб грамадскіх аб'яднаннях", 

пункта 6 главы 2 Інструкцыі, не прадстаўлены Міністэрству юстыцыі 

Рэспублікі Беларусь наступныя дакументы: 

 

дакумент банка, пацвярджаючы уплату дзяржаўнай пошліны у 

рэспубліканскі бюджэт за дзяржаўную рэгістрацыю СГА «БХД»; 

спіс заснавальнікаў Сацыяльнага грамадскага аб'яднання «БХД», 

падпісаный трымя членамі яго кіруючага органа, па ўстаноўленай 

форме; 

дакумент аб аплаце за паведамленне аб дзяржаўнай рэгістрацыі СГА 

«БХД» у перыядычным пячатным выданні (газета «Рэспубліка»). 

 



Мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці Сацыяльнага грамадскага 

аб'яднання «БХД», прадугледжаныя пунктам 2 яго Статута, не 

канкрэтызаваны. У сувязі з гэтым, не прадстаўляецца магчымым 

вызначыць практычную дзейнасць дадзенага грамадскага аб'яднання. 

 

На падставе выкладзенага, кіруючыся абзацам чацвертым часткі трэцяй 

артыкула 14 і абзацам чацвёртым часткі трэцяй артыкула 15 Закона 

Рэспублікі   Беларусь   «Аб   грамадскіх   аб'яднаннях»,   рашэннем   

калегіі Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 13 чэрвеня 2008 г. 

у дзяржаўнай рэгістрацыі Сацыяльнага грамадскага аб'яднання «БХД» 

адмоўлена. 

 

Дадзенае   рашэнне   можа   быць   абскарджана   ў   Вярхоўны   Суд 

Рэспублікі Беларусь на працягу месяца з моманту яго атрымання. 

 

 

Выконваючы абавязкі начальніка  

упраўлення грамадскіх аб'яднанняў 

А.О.Кірычэнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Какуша 200 62 47 

16.06.2008. адмова ў дзярж.рэг-цыі СГА «БХД» 


