
Паважаныя наведвальнікі! 

Аддзел загс Астравецкага райвыканкама Гродзенскай вобласці выказвае 

Вам сваё спачуванне па выпадку смерці блізкага чалавека і інфармуе Вас аб 

тым, што:  

- рэгістрацыя смерці праводзіцца дзяржаўным органам, які рэгіструе акты 

грамадзянскага стану, па месцы, дзе пражываў нябожчык, або па месцы 

наступлення смерці, або па месцы пахавання нябожчыка ў выпадку давання 

даведкі спецыялізаванай арганізацыі, якая ажыццяўляе пахаванне нябожчыка, 

на падставе медыцынскага пасведчання аб смерці па заяве, аб рэгістрацыі 

смерці. 

(арт. 219 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і) 

- заява аб рэгістрацыі смерці можа зроблена сваякамі нябожчыка, яго 

суседзямі, работнікамі жилищно-эксплутационных арганізацый, 

адміністрацыяй установы, у якой надышла следам смерць, а таксама другімі 

асобамі. 

(арт. 220 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і) 

- заява аб рэгістрацыі смерці пэўна зроблена не пазней сямі дзён з 

моманту наступлення смерці або выяўлення нябожчыка. 

(арт. 221 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і) 

 

Для рэгістрацыі смерці ў аддзеле загс заяўнік прадстаўляе наступныя 

дакументы,  прызначаныя ў пераліку адміністрацыйных працэдур.  

  

Пасля рэгістрацыі смерці ў аддзеле загс заяўніку выдаецца пасведчанне 

аб смерці і даведка аб смерці для атрымання дапамогі на пахаванне. 

 

Для атрымання дапамогі на пахаванне Вы павінны звярнуцца: 

 

1. У бухгалтэрыю па месцы работы нябожчыка, калі ён працаваў; 

 

2. У кіраванне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, калі нябожчык 

з'яўляўся пенсіянерам  або атрымальнікам пенсіі;  

Адрас: вул. Кастрычніцкая, 6, г. Астравец  

 

3. У Астравецкі раённы ваенны камісарыят, у выпадку, калі нябожчык 

быў атрымальнікам  пенсіі  як ваеннаслужачы;  

Адрас: вул. Зялёная, 26, г. Астравец, цел. 21 6 61 – дзяжурны 

 

4. У кіраванне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, у выпадках, калі 

нябожчык не працаваў, не з'яўляўся індывідуальным прадпрымальнікам, не быў 

атрымальнікам пенсіі, не знаходзіўся на ўліку ў службе занятасці, або 

знаходзіўся на ўліку ў вышэйназванай службе як беспрацоўны. 

Адрас: вул. Кастрычніцкая, 6, г. Астравец 

 



Для атрымання дапамогі  на пахаванне  даюцца дакументы: 

 

у выпадку 1, 2, 3 

- даведка з ЗАГСА аб смерці;  

- пашпарт заяўніка; 

- копія пасведчання аб смерці;  

 

у выпадку 4 (калі нябожчык не працаваў, не з'яўляўся індывідуальным 

прадпрымальнікам, не знаходзіўся на ўліку ў службе занятасці, або знаходзіўся 

на ўліку ў службе занятасці): 

- пашпарт заяўніка;  

- даведка аб смерці; 

- копія пасведчання аб смерці; 

- працоўная кніжка нябожчыка (калі  маецца) 

 

Апошні дакумент не даецца, калі нябожчык знаходзіўся на ўліку ў службе 

занятасці як беспрацоўны. 

 

Калі нябожчык з'яўляўся індывідуальным прадпрымальнікам, заяўнік 

павінен звярнуцца ў Астравецкае раённае кіраванне фонда сацыяльнай абароны 

насельніцтва, вул. Ленінская, 5, г. Астравец, атрымаць дакумент, які 

пацвярджае выплату прадпрымальнікам узносаў у фонд, і пасля гэтага 

звярнуцца за выплатай дапамогі ў кіраванне па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне за выплатай дапамогі. 

Адрас: вул. Кастрычніцкая, 6, г. Астравец 


