
 АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ 

службы «адно акно» Салігорскага райвыканкаму ў адпаведнасці 

з Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь                                  

ад 17 лютага 2012 г. № 156 "Аб зацвярджэнні адзінага пераліку 

адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі 

органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб 

і індывідуальных прадпрымальнікаў, унясенні дапаўненні ў 

пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 лютага 

2009 г. № 193 і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў 

Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь» 
 

«АРХІТЭКТУРА, ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА, БУДАЎНІЦТВА» 
інфармацыя аб працэдурах 

3.1. Выдача дазвольнай дакументацыі на праектаванне, узвядзенне, 
рэканструкцыю, рэстаўрацыю, капітальны рамонт, 
добраўпарадкаванне аб'екта, знос, у тым ліку:   

 3.11 Выдача рашэння аб дазволе на рэканструкцыю жылых і (або) нежылых 
памяшканняў у шматкватэрных, блакіраваных жылых дамах, 
аднакватэрных жылых дамоў, а таксама нежылых капітальных 
пабудоў на прысядзібнай 

3.4 Ўзгадненне архітэктурнага, будаўнічага праекта, унясення зменаў у 
будаўнічы праект, а таксама змяненняў у зацверджаны архітэктурны 
праект у выпадку адступлення ад патрабаванняў архітэктурна-
планіровачнага задання 

3.83 Выдача рашэння аб узгадненні прадпраектнай (Перадінвестыцыйная) 
дакументацыі на будаўніцтва водазаборных збудаванняў падземных 
вод пры тэхнічнай магчымасці выкарыстання існуючых 
цэнтралізаваных сістэм пітнога водазабеспячэння 

 3.156 Выдача заключэння аб узгадненні выканання земляных, будаўнічых, 
меліярацыйных і іншых работ, ажыццяўленні іншай дзейнасці на 
тэрыторыі археалагічных аб'ектаў 

3.28 Ўзгадненне змены (падаўжэння) тэрмінаў будаўніцтва аб'ектаў 

3.30.  Прыняцце рашэння аб працягу будаўніцтва або аб прыняцці 
самавольнай пабудовы ў эксплуатацыю і яе дзяржаўнай рэгістрацыі ва 
ўстаноўленым парадку 

3.301 Прыняцце рашэння аб магчымасці выкарыстання эксплуатаванага 
капітальнага будынка (будынка, збудавання) (далей - капітальную 
пабудову) па прызначэнні ў адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй 
прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/21-10-2020-1Arx.zip


3.302 Прыняцце рашэння аб магчымасці выкарыстання капітальнага 
будынка, ізаляванага памяшкання або машына-месцы, частка якога 
загінула, па прызначэнні ў адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй 
прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці 

3.303 Прыняцце рашэння аб магчымасці змены прызначэння капітальнага 
будынка, ізаляванага памяшкання, машына-месца па адзінай 
класіфікацыі прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці без 
правядзення будаўніча-мантажных работ 

 «СУВЯЗЬ» 

інфармацыя аб працэдурах 

4.13 Выдача рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб 
дазволе правядзення праектна-пошукавых работ і будаўніцтва зноў 
ствараемых і (або) рэканструююцца оптавалакновых ліній сувязі (за 
выключэннем размешчаных усярэдзіне капітальных пабудоў 
(будынкаў, збудаванняў) і абаненцкіх ліній электрасувязі) 

4.14 Ўзгадненне ўводу ў эксплуатацыю новаствараемых і (або) 
рэканструююцца оптавалакновых ліній сувязі (за выключэннем 
размешчаных усярэдзіне капітальных пабудоў (будынкаў, 
збудаванняў) і абаненцкіх ліній электрасувязі) 

 «АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ І ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ» 

інфармацыя аб працэдурах 

6.49 Прыняцце рашэння з наступным заключэннем адпаведнага дагавора аб 
выдзяленні ўчастка ляснога фонду ў арэнду для нарыхтоўкі жывіцы, 
нарыхтоўкі другарадных лясных рэсурсаў, пабочнага лесакарыстання, 
а таксама для лесакарыстання ў мэтах правядзення культурна-
аздараўленчых, турыстычных, іншых рэкрэацыйных і (або) спартыўна-
масавых, фізкультурна -оздоровительных і спартыўных 
мерапрыемстваў 

6.50 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні павярхоўнага воднага аб'екта 
(яго часткі) у адасобленае водакарыстанне для гаспадарча-пітных, 
гідраэнергетычных патрэб і патрэб забеспячэння абароны з выдачай ва 
ўстаноўленым парадку дзяржаўнага акта на права адасобленага 
водакарыстання 

6.51 Прадастаўленне геалагічнага адводу 

6.52 Прадастаўленне горнага адводу 

6.54. Выдача дазволу на выдаленне аб'ектаў расліннага свету 

6.55. Выдача дазволу на перасадку аб'ектаў расліннага свету 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/21-10-2020-2Svyaz.zip
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6.56.3 Ўзгадненне праекта кансервацыі, раскансервацыі, ліквідацыі, 
змяненняў у праект кансервацыі горных прадпрыемстваў, падземных 
збудаванняў, не звязаных са здабычай карысных выкапняў горных 
прадпрыемстваў, звязаных з распрацоўкай радовішчаў стратэгічных 
карысных выкапняў і карысных выкапняў абмежаванага 
распаўсюджвання, радовішчаў агульнараспаўсюджаных карысных 
выкапняў і падземных вод, падземных збудаванняў , не звязаных са 
здабычай карысных выкапняў (за выключэннем праекта ліквідацыі) 

 «ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ» 

інфармацыя аб працэдурах 

8.1.1 Прыняцце рашэння аб ўключэнні (выключэнні) жылога памяшкання 
дзяржаўнага жыллёвага фонду ў склад спецыяльных жылых 
памяшканняў 

8.11 Прыняцце рашэння аб ўключэнні (выключэнні) жылога памяшкання 
дзяржаўнага жыллёвага фонду ў склад жылых памяшканняў 
камерцыйнага выкарыстання 

8.1.3. Прыняцце рашэння аб узгадненні выкарыстання не па прызначэнні 
блакіраваных, аднакватэрных жылых дамоў або іх частак 

8.1.4 Прыняцце рашэння аб прызнанні шматкватэрнага, блакіраванага або 
аднакватэрнага жылога дома і яго прыдамавой тэрыторыі, кватэры ў 
шматкватэрным або блакіраваным жылым доме не якія адпавядаюць 
ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням 

8.1.5. Прыняцце рашэння аб пераводзе жылога памяшкання ў нежылое 

8.1.6. Прыняцце рашэння аб адмене рашэння аб пераводзе жылога 
памяшкання ў нежылое, нежылога памяшкання ў жылое 

8.1.7 Прыняцце рашэнне аб зносе непрыдатнага для пражывання жылога 
дома 

8.1.8. Прыняцце рашэння аб узгадненні (дазволе) перабудовы і (або) 
перапланіроўкі жылога памяшкання, нежылога памяшкання ў жылым 
доме 

8.1.81 Прыняцце рашэння аб узгадненні (дазволе) самавольных перабудовы і 
(або) перапланіроўкі жылога памяшкання, нежылога памяшкання ў 
жылым доме 

8.1.10 Прыняцце рашэння аб пераводзе нежылога памяшкання ў жылое 

8.2 Рэгістрацыя дагавораў найму жылога памяшкання прыватнага і 
дзяржаўнага жыллёвых фондаў, дагавораў фінансавай арэнды 
(лізінгу), прадметам лізінгу па якіх з'яўляецца кватэра прыватнага 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/21-10-2020-4Zhil.zip


жыллёвага фонду ў шматкватэрным або блакіраваным жылым доме і 
(або) аднакватэрны жылы дом прыватнага жыллёвага фонду, і 
дадатковых пагадненняў да іх 

8.3.1 Выдача ўзгаднення праектнай дакументацыі на перабудову і (або) 
перапланіроўку жылога памяшкання, нежылога памяшкання ў жылым 
доме 

8.3.2 Выдача ўзгаднення на ўстаноўку на дахах і фасадах шматкватэрных 
антэн і іншых канструкцый 

8.3.3 Выдача ўзгаднення самавольнай устаноўкі на дахах і фасадах 
шматкватэрных жылых дамоў індывідуальных антэн і іншых 
канструкцый 

 «ГАНДАЛЬ, ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ, БЫТАВОЕ АБСЛУГОЎВАННЕ 
НАСЕЛЬНІЦТВА, АБАРОНА ПРАВОЎ СПАЖЫЎЦОЎ І РЭКЛАМНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ» 

інфармацыя аб працэдурах 

9.6 Ўзгадненне рэжыму працы рознічнага гандлёвага аб'екта, аб'екта 
грамадскага харчавання, аб'екта бытавога абслугоўвання, гандлёвага 
цэнтра, рынку пасля 23.00 і да 7.00 

9.9 Выдача дазволу на стварэнне рынку, ўзгадненне схемы рынку, 
ўнясенне змяненняў і (або) дапаўненняў у дазвол на стварэнне рынку, 
схему рынку 

9.10 Ўнясенне звестак у Гандлёвы рэестр Рэспублікі Беларусь (уключэнне 
звестак у Гандлёвы рэестр Рэспублікі Беларусь, ўнясенне змяненняў і 
(або) дапаўненняў у звесткі, раней унесеныя ў гэты рэестр, 
выключэнне звестак з яго) 

9.11.1 Выдача дазволу на размяшчэнне сродку вонкавай рэкламы 

9.11.2 Падаўжэнне дзеяння дазволу на размяшчэнне сродку вонкавай 
рэкламы 

9.12 Пераафармленне дазволу на размяшчэнне сродку вонкавай рэкламы 

9.13. Ўзгадненне вонкавай рэкламы, рэкламы на транспартным сродку 

9.14 Ўзгадненне праекта прывязкі сродку вонкавай рэкламы да ўчастку 
мясцовасці 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/21-10-2020-5Torg.zip


9.15 Выдача дазволаў на правядзенне раскопак вуліц, плошчаў, двароў, 
іншых зямель агульнага карыстання (за выключэннем выпадкаў 
выканання аварыйных работ) 

9.21 Ўзгадненне правядзення кірмашу 

9.22 Ўключэнне звестак у рэестр бытавых паслуг з выдачай пасведчання аб 
уключэнні ў рэестр бытавых паслуг, выдача дубліката пасведчання аб 
уключэнні ў рэестр бытавых паслуг, ўнясенне змяненняў і (або) 
дапаўненняў у звесткі, унесеныя ў рэестр бытавых паслуг, выключэнне 
звестак з рэестра бытавых паслуг 

9.25 Ўзгадненне маршруту руху і асартыментнага пераліку тавараў 
аўтамагазіны, у якім мяркуецца раздробны гандаль алкагольнымі 
напоямі на тэрыторыі сельскай мясцовасці 

 «АДУКАЦЫЯ І МАЛАДЗЁЖНАЯ ПАЛІТЫКА» 

інфармацыя аб працэдурах 

11.7 Ўключэнне мясцовых моладзевых і (або) дзіцячых грамадскіх 
аб'яднанняў у мясцовы рэестр маладзёжных і дзіцячых грамадскіх 
аб'яднанняў, якія карыстаюцца дзяржаўнай падтрымкай 

 «ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І СПОРТ, ТУРЫЗМ, КУЛЬТУРА» 

інфармацыя аб працэдурах 

12.35 Ўзгадненне рэжыму працы суб'ектаў турыстычнай дзейнасці, іх 
філіялаў, прадстаўніцтваў, іншых адасобленых падраздзяленняў, 
размешчаных па-за месцам знаходжання суб'ектаў турыстычнай 
дзейнасці 

12.9 Выдача дазволу на эксплуатацыю кіназалы, iншага спецыяльна 
абсталяванага памяшкання (месца), абсталяванага кінаабсталяванне, і 
такога абсталявання 

 «ЮСТЫЦЫЯ» 

інфармацыя аб працэдурах 

13.2 Прадастаўленне інфармацыі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра 
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў 

 «ФІНАНСЫ, ВЫРАБ БЛАНКАЎ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР I ДАКУМЕНТАЎ З 
ПЭЎНАЙ СТУПЕННЮ АБАРОНЫ, А ТАКСАМА ДАКУМЕНТАЎ З ПЭЎНАЙ 
СТУПЕННЮ АБАРОНЫ І СПЕЦЫЯЛЬНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ДЛЯ АБАРОНЫ ІХ 
АД ПАДРОБКІ, ЛАТАРЭЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦI І ПРАВЯДЗЕННЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ІНТЭРАКТЫЎНЫХ ГУЛЬНЯЎ» 

інфармацыя аб працэдурах 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/21-10-2020-6Obr.zip
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15.24 Выдача даведкі аб разліках па атрыманых з мясцовага бюджэту 
пазыках, пазыках, выкананых гарантыях мясцовых выканаўчых і 
распарадчых органаў 

 «ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ, ПРАВОЎ НА НЕГО І 
ЗДЗЕЛАК З ІМ, ЎЛІК МАЁМАСЦІ І КІРАВАННІ МАЁМАСЦЮ» 

інфармацыя аб працэдурах 

17.171 Прыняцце рашэння, які пацвярджае приобретательную даўнасць на 
нерухомую маёмасць 

17.261 Прыняцце рашэння аб вызначэнні прызначэння капiтальнага будынка 
(будынка, збудавання) у адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй 
прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці (за выключэннем 
эксплуатаваных капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў) 3 

17.79 Выдача выпіскі з Адзінага рэестра дзяржаўнай маёмасці аб уліку 
(адсутнасці) нерухомай маёмасці ў Адзінай рэестры дзяржаўнай 
маёмасці 
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