
Для тых, хто хоча ўступіць у шлюб 

ПЕРАЛІК  дадатковых платных паслуг, якія аказваюцца аддзелам запісу 

актаў грамадзянскага стану Астравецкага раённага выканаўчага камітэта – 

спасылка 

Колькасць прынятых заяў аб рэгістрацыі заключэння шлюбу і колькасць 

спачатку якія запісаліся грамадзян на падачу заявы аб рэгістрацыі заключэння 

шлюбу ва ўрачыстай абстаноўцы на канкрэтныя даты – спасылка 

*** 

Жадаючыя ўступіць у шлюб падаюць заява аб рэгістрацыі заключэння 

шлюбу ў дзяржаўны орган, які рэгіструе акты грамадзянскага стану.  

Падачай заявы пацвярджаецца ўзаемная згода на заключэнне шлюбу і 

адсутнасць абавязацельстваў, якія перашкаджаюць заключэнню шлюбу, 

прызначаных у артыкуле 19 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і.  

Для падачы заявы аб рэгістрацыі заключэння шлюбу трэба прад'явіць 

пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу асоб, якія ўступаюць у 

шлюб.  

За падачу заявы аб рэгістрацыі заключэння шлюбу збіраецца дзяржаўная 

пошліна ў памеры 1 базавай велічыні. Акрамя таго, плата за аказанне 

дадатковых платных паслуг органамі загса праводзіцца асобамі, якія звярнуліся 

за ажыццяўленнем адміністрацыйнай працэдуры, пры падачы адпаведнай 

заявы.  

Просім не блытаць працэдуру падачы заявы аб рэгістрацыі заключэння 

шлюбу з папярэднім запісам, які мяркуе прызначэнне зручнага часу для падачы 

заявы аб рэгістрацыі заключэння шлюбу і дазваляе вызначыцца з датай і часам 

цырымоніі. 

У аддзеле загс Астравецкага райвыканкама арганізавана папярэдні запіс 

для падачы заявы аб рэгістрацыі заключэння шлюбу. Увесь, хто жадае ўступіць 

у шлюб, могуць звярнуцца ў аддзел загс, або па тэлефоне, і зарэзерваваць дату і 

час падачы заявы.  

Заключэнне шлюбу адбываецца ва ўзгоднены бакамі тэрмін, але не раней, 

чым праз тры дня і не пазней, чым праз тры месяца пасля падачы жадаючымі 

ўступіць у шлюб заявы ў дзяржаўны орган, які рэгіструе акты грамадзянскага 

стану. 



Пры наяўнасці ўважлівых прычын кіраўнік дзяржаўнага органа, які 

рэгіструе акты грамадзянскага стану, можа вырашыць заключэнне шлюбу да 

сканчэння трохдзённага тэрміну. Пры наяўнасці асобых абставін (цяжарнасць, 

нараджэнне дзіцяці, непасрэдная пагроза для жыцця асобы, якая ўступае ў 

шлюб, і другія асобыя абставіны) шлюб можа заключаны ў дзень падачы 

жадаючымі ўступіць у шлюб заявы ў дзяржаўны орган, які рэгіструе акты 

грамадзянскага стану (арт. 16 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і). 

Аддзел загс Астравецкага райвыканкама працуе па прынцыпе «аднаго 

акна». Звесткі, неабходныя для рэгістрацыі шлюбу (аб нацыянальнасці якая 

ўступае ў шлюб – звесткі ўказваюцца па жаданню), мы запытаем самастойна. 

Аднак вы можаце самі даць неабходныя дакументы (пасведчанне аб 

нараджэнні). 

Рэгістрацыя заключэння шлюбу можа праводзіцца па-за памяшканнем 

органаў загса ў граніцах устаноўленага рэжыму рабочага часу, калі выезд 

работніка не перашкаджае дзейнасці органа загса, у тым ліку па забеспячэнні 

ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі заключэння шлюбу ў памяшканні органа 

загса. 

Выезд для рэгістрацыі заключэння шлюбу па-за памяшканнем аддзела 

загса ажыццяўляецца ў перадзелах адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, у 

якой створаны і дзейнічае выканаўчы і распарадчы орган, структурным 

падраздзяленнем якога з'яўляецца аддзел загса. 

1. Паважаныя маладажоны, пажадана за некалькі дзён да рэгістрацыі 

шлюбу прынесці пашпарты для падрыхтоўкі запісу акта аб заключэнні шлюбу; 

2. Для добрай арганізацыі ўрачыстасці просім Вас не забываць аб 

наступным: 

У дзень цырымоніі просім прыбыць Вас у загс за 10 хвілін да назначанага 

часу. 

Не спазняйцеся, памятайце, што Вы не адны ўступаеце ў шлюб у гэты 

дзень, і Ваша спазненне можа стаць прычынай сапсаванага настрою другіх 

маладажонаў. 

3. У выпадку спазнення, аддзел загс вымушаны будзе скараціць Ваш 

вясельны рытуал. 

 

 


