
Астравецкая раённая арганізацыя грамадскага аб'яднання "Беларускі 

саюз жанчын" 

 

Астравецкая  раённая арганізацыя грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз 

жанчын" створана 28 сакавіка 2007 года. На добраахвотнай аснове аб'ядноўвае 

жаночыя саветы, створаныя ў многіх працоўных калектывах і ўстановах 

адукацыі. 

 

Юрыдычны адрас арганізацыі: вул. К. Маркса, 2, г.Астравец, Гродзенская 

вобласць, 231201 тел. (01591) 75202, факс (01591) 75238 

 

Адрас электроннай пошты: banicevka@tut.by  
 

Старшыня арганізацыі Банiцэвiч Наталля Вікенцьеўна 

 
 
Дзень прыёму: другая серада месяца з 8.00 да 13.00 

Вышэйшым органам арганізацыі з'яўляецца канферэнцыя, якая збіраецца не 

радзей 1 разу ў 2,5 года. 

 

Кіруючы орган: Праўленне. 

Банкаўскія рэквізіты: разліковы рахунак № BY56AKBB30150930300184200000 

у ЦБУ № 417 філіяла № 413 ААА «АСБ Беларусбанк» г. Ліда. Адрас банка: 

231201 г. Астравец, вул. К.Маркса, 24. Код банка AKBBBY21413.  

УНП - 500678782. 
 
Рэспубліканская арганізацыя грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз 

жанчын»: 220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 11а. 
 
Тэлефон / факс: (+375 017) 327 66 42, (+375 017) 327 63 62,  

Адрас электроннай пошты: belunionofwomen@tut.by  

сайт: http://oobsg.by.  

Старшыня арганізацыі: Шчоткіна Мар'яна Акіндзінаўна 
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Гродзенская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз 

жанчын”: 

г. Гродна, вул. Ажэшкі, д. 3, каб. 208. 

Тэлефон: 8-0152-74-11-43 

адрас электроннай пошты: 6603505@tut.bu  

сайт: http://grodnobsz.by 

 
Старшыня арганізацыі: Сцепаненка Ірына Браніславаўна 
 

 
 

Дзень прыёму: першая серада месяца з 9.00 да14.00 
 
Мэты і задачы арганізацыі: 

павышэнне статусу жанчын у грамадстве, іх ролі ва ўсіх галінах жыцця краіны; 

дасягненне грамадзянскай згоды ў грамадстве, міру паміж народамі, ліквідацыя 

ўсіх формаў гвалту і дыскрымінацыі; 

арганізацыя асветніцкай і кансультацыйнай дзейнасці; 

садзейнічанне ахове і паляпшэнню здароўя жанчын, павышэнню якасці жыцця 

ўсіх грамадзян рэспублікі; 

ажыццяўленне дабрачыннай дзейнасці; 

абарона правоў жанчын, дзяцей, умацаванне сям'і; 

ажыццяўленне міжнароднай дзейнасці метадамі жаночай дыпламатыі. 
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Членамі Саюза жанчын могуць быць жанчыны - дзеяздольныя грамадзяне 

Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, 
якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, незалежна ад нацыянальнасці, адукацыі, 

сацыяльнага становішча, партыйнай прыналежнасці, веравызнання, якія 

прызнаюць Статут, мэты і задачы Саюза жанчын і якія прымаюць удзел у яго 

дзейнасці. 

Прыём у члены Саюза жанчын ажыццяўляецца першаснай арганізацыяй на 

падставе асабістага пісьмовай заявы. 

 


