
КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ 

ПРАВАПАРУШЭННЯХ 

21 красавіка 2003 г. № 194-З 

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 17 снежня 2002 года 

Адобраны Саветам Рэспублікі 2 красавіка 2003 года 

————————————————————————— 

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях з 

улікам змяненняў і дапаўненняў, унесеных Законамі Рэспублікі Беларусь, 

пазначанымі знакам «*» – уводзіцца ў дзеянне з 1 сакавіка 2007 года 

Законам Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 2006 г. № 208-З 

__________________________________________________ 

  

Змяненні і дапаўненні 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 ліпеня 2003 г. № 230-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2003 г., 

№ 87, 2/980) <H10300230>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 8 снежня 2003 г. № 255-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2003 г., 

№ 139, 2/1004) <H10300255>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2004 г. № 290-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 г., 

№ 94, 2/1039) <H10400290>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2004 г. № 299-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 г., 

№ 107, 2/1048) <H10400299>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 мая 2005 г. № 13-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2005 г., № 73, 2/1110) 

<H10500013>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 мая 2005 г. № 15-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2005 г., № 74, 2/1112) 

<H10500015>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2005 г. № 31-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2005 г., 

№ 120, 2/1128) <H10500031>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2005 г. № 32-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2005 г., 

№ 120, 2/1129) <H10500032>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2005 г. № 40-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2005 г., 

№ 121, 2/1137) <H10500040>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2005 г. № 47-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2005 г., 

№ 179, 2/1151) <H10500047>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2006 г. № 85-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 6, 

2/1182) <H10600085>; 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10600208
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10300230
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10300230
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10300255
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10300255
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400290
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400290
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400299
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10400299
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500013
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500015
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500031
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500031
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500032
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500032
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500040
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500040
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500047
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10500047
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10600085
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10600085


*Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2006 г. № 91-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 7, 

2/1188) <H10600091>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2006 г. № 110-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 78, 2/1207) <H10600110>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2006 г. № 114-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 78, 2/1211) <H10600114>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2006 г. № 115-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 78, 2/1212) <H10600115>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 чэрвеня 2006 г. № 134-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 106, 2/1233) <H10600134>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 чэрвеня 2006 г. № 136-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 106, 2/1234) <H10600136>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 чэрвеня 2006 г. № 137-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 107, 2/1235) <H10600137>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2006 г. № 146-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 112, 2/1244) <H10600146>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2006 г. № 147-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 111, 2/1242) <H10600147>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2006 г. № 148-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 112, 2/1245) <H10600148>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 20 ліпеня 2006 г. № 162-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., 

№ 122, 2/1259) <H10600162>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2006 г. № 187-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 4, 

2/1284) <H10600187>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2006 г. № 199-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 4, 

2/1296) <H10600199>; 

*Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2007 г. № 201-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 6, 

2/1298) <H10700201> 

————————————————————————— 

*Змяненні і дапаўненні ўнесены да моманту ўступлення ў сілу 

гэтага Кодэкса 

__________________________________________________ 
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Закон Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2007 г. № 209-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1306) 

<H10700209> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 16 чэрвеня 2007 
г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2007 г. № 210-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1307) 

<H10700210>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2007 г. № 212-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309) 

<H10700212>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 мая 2007 г. № 222-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1318) 

<H10700222>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 мая 2007 г. № 228-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 120, 2/1325) 

<H10700228>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 мая 2007 г. № 229-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 121, 2/1326) 

<H10700229>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2007 г. № 231-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 123, 2/1328) 

<H10700231>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2007 г. № 233-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 132, 2/1330) 

<H10700233>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 12 чэрвеня 2007 г. № 235-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 146, 2/1332) <H10700235> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 1 
ліпеня 2007 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 27 чэрвеня 2007 г. № 246-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 160, 2/1343) <H10700246> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 
20 ліпеня 2007 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2007 г. № 251-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 170, 2/1348) <H10700251> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 
18 ліпеня 2007 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 20 ліпеня 2007 г. № 273-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 175, 2/1370) <H10700273>- Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 6 
жніўня 2007 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 20 ліпеня 2007 г. № 274-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 175, 2/1371) <H10700274> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 6 
жніўня 2007 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 2007 г. № 279-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 263, 2/1376) <H10700279>; 
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Закон Рэспублікі Беларусь ад 3 снежня 2007 г. № 288-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 291, 2/1385) <H10700288>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2007 г. № 291-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., № 1, 

2/1388) <H10700291> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 4 
красавіка 2008 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 26 снежня 2007 г. № 300-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 305, 2/1397) <H10700300>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2007 г. № 304-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., 

№ 305, 2/1401) <H10700304>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2008 г. № 309-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., № 6, 

2/1406) <H10800309> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 12 
красавіка 2008 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2008 г. № 320-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., 

№ 14, 2/1417) <H10800320>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2008 г. № 321-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., 

№ 14, 2/1418) <H10800321>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 2 мая 2008 г. № 337-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., № 119, 2/1434) 

<H10800337> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 1 снежня 
2008 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 8 ліпеня 2008 г. № 367-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., 

№ 170, 2/1464) <H10800367>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2008 г. № 411-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., 

№ 184, 2/1508) <H10800411>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 жніўня 2008 г. № 428-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., 

№ 196, 2/1525) <H10800428> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 
13 верасня 2008 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 2008 г. № 451-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., 

№ 277, 2/1547) <H10800451> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 5 
снежня 2008 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2009 г. № 26-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2009 г., 

№ 148, 2/1578) <H10900026>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2009 г. № 98-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., 

№ 16, 2/1651) <H10900098>; 
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Закон Рэспублікі Беларусь ад 1 ліпеня 2010 г. № 146-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., 

№ 162, 2/1701) <H11000146>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2010 г. № 166-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., 

№ 183, 2/1718) <H11000166>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 2010 г. № 198-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., 

№ 300, 2/1750) <H11000198>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2010 г. № 225-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., № 4, 

2/1777) <H11000225>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 3 ліпеня 2011 г. № 282-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., 

№ 78, 2/1834) <H11100282>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 8 лістапада 2011 г. № 309-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., 

№ 127, 2/1861) <H11100309>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 25 лістапада 2011 г. № 317-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., 

№ 134, 2/1869) <H11100317> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 
6 студзеня 2012 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 13 снежня 2011 г. № 325-

З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., 

№ 140, 2/1877) <H11100325>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 26 мая 2012 г. № 376-З (Нацыянальны 

рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2012 г., № 62, 2/1928) 

<H11200376> – Закон Рэспублікі Беларусь уступіў у сілу 5 верасня 
2012 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2012 г. № 409-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

19.07.2012, 2/1961) <H11200409>; 

Кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 28 жніўня 2012 г. № 428-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

01.09.2012, 2/1980) <Hk1200428> – Кодэкс Рэспублікі Беларусь уступіў у 
сілу 2 сакавіка 2013 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 12 ліпеня 2013 г. № 60-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

23.07.2013, 2/2058) <H11300060> – Закон Рэспублікі Беларусь уступае ў 
сілу 24 кастрычніка 2013 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 12 ліпеня 2013 г. № 64-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

27.07.2013, 2/2062) <H11300064>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2014 г. № 120-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

12.01.2014, 2/2118) <H11400120>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г. № 165-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 
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03.07.2014, 2/2163) <H11400165> – Закон Рэспублікі Беларусь уступае 
ў сілу 4 студзеня 2015 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2014 г. № 176-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

17.07.2014, 2/2174) <H11400176>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 24 кастрычніка 2014 г. № 197-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

06.11.2014, 2/2195) <H11400197>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2015 г. № 241-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

17.01.2015, 2/2239) <H11500241>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2015 г. № 242-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

22.01.2015, 2/2240) <H11500242> – Закон Рэспублікі Беларусь уступае ў 
сілу 23 ліпеня 2015 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2015 г. № 243-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

22.01.2015, 2/2241) <H11500243>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2015 г. № 256-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

01.05.2015, 2/2254) <H11500256>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 305-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

23.07.2015, 2/2303) <H11500305>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2016 г. № 351-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

14.01.2016, 2/2349) <H11600351>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 20 красавіка 2016 г. № 358-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

22.04.2016, 2/2356) <H11600358>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2016 г. № 407-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

22.07.2016, 2/2403) <H11600407> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 23 жніўня 2016 г., за выключэннем змяненняў і 

дапаўненняў, якія ўступяць у сілу 1 ліпеня 2017 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2016 г. № 407-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

22.07.2016, 2/2403) <H11600407> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 23 жніўня 2016 г. і 1 ліпеня 2017 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 24 кастрычніка 2016 г. № 439-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

15.11.2016, 2/2437) <H11600439>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2017 г. № 16-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

14.01.2017, 2/2454) <H11700016>; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 8 студзеня 2018 г. № 95-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

20.01.2018, 2/2533) <H11800095>; 
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Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 129-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

28.07.2018, 2/2567) <H11800129> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 8 жніўня 2018 г., за выключэннем змяненняў і 

дапаўненняў, якія ўступяць у сілу 1 снежня 2018 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 129-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

28.07.2018, 2/2567) <H11800129> - унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 8 жніўня 2018 г. і 1 снежня 2018 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 131-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

28.07.2018, 2/2569) <H11800131> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 29 жніўня 2018 г., за выключэннем змяненняў і 

дапаўненняў, якія ўступяць у сілу 29 кастрычніка 2018 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 131-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

28.07.2018, 2/2569) <H11800131> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 29 жніўня 2018 г. і 29 кастрычніка 2018 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2019 г. № 171-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

18.01.2019, 2/2609) <H11900171> - унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 19 лютага 2019 г., за выключэннем змяненняў і 

дапаўненняў, якія ўступяць у сілу 19 ліпеня 2019 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2019 г. № 171-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

18.01.2019, 2/2609) <H11900171> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 19 лютага 2019 г. і 19 ліпеня 2019 г.; 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2019 г. № 232-

З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 

02.08.2019, 2/2670) <H11900232> – унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступілі ў сілу 3 жніўня 2019 г., за выключэннем змяненняў і 

дапаўненняў, якія ўступяць у сілу 1 студзеня 2020 г. і 1 лютага 2020 г. 
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Артыкул 10.4. Парушэнне права дзяржаўнай уласнасці на жывёльны свет 

Артыкул 10.5. Дробнае раскраданне 

Артыкул 10.6. Прыўлашчванне знойдзенай маёмасці 

Артыкул 10.7. Прычыненне маёмаснага ўрону 

Артыкул 10.8. Знішчэнне або пашкоджанне пасеваў, сабранага ўраджаю 

сельскагаспадарчых культур або насаджэнняў 

Артыкул 10.9. Наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне маёмасці 

ГЛАВА 11. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ 

ФІНАНСАЎ, РЫНКУ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР І БАНКАЎСКАЙ 

ДЗЕЙНАСЦІ 

Артыкул 11.1. Незаконныя прыняцце замежнай валюты ў якасці плацежнага 

сродку, выкарыстанне каштоўных папер або плацежных дакументаў у 

замежнай валюце 

Артыкул 11.2. Парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення валютных 

аперацый 

Артыкул 11.3. Парушэнне заканадаўства аб абавязковым продажы замежнай 

валюты 

Артыкул 11.4. Парушэнне парадку дзейнасці з рэдказямельнымі металамі, 

каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі 

Артыкул 11.5. Парушэнне парадку адкрыцця рахункаў за межамі Рэспублікі 

Беларусь 

Артыкул 11.6. Выключаны 

Артыкул 11.7. Парушэнне парадку вядзення касавых аперацый 

Артыкул 11.8. Ажыццяўленне банкам інвестыцый у статутны фонд без 

узгаднення з Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь 

Артыкул 11.9. Парушэнне ўстаноўленага парадку эмісіі і размяшчэння 

каштоўных папер 

Артыкул 11.10. Парушэнне ўстаноўленага парадку абарачэння каштоўных папер 

і ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці на рынку каштоўных папер 

Артыкул 11.11. Парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення дэпазітарнай 

дзейнасці 

Артыкул 11.12. Выключаны 

Артыкул 11.13. Выключаны 

Артыкул 11.14. Выключаны 

Артыкул 11.15. Выключаны 

Артыкул 11.16. Парушэнне парадку выкарыстання сродкаў бюджэту, 

дзяржаўных пазабюджэтных фондаў або арганізацыі дзяржаўных 

закупак тавараў (работ, паслуг) 

Артыкул 11.17. Парушэнне парадку давання, прыцягнення і выкарыстання 

пазыковых сродкаў 

Артыкул 11.18. Ухіленне ад пагашэння крэдыторскай запазычанасці 

Артыкул 11.19. Выключаны 

Артыкул 11.20. Выключаны 
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Артыкул 11.21. Парушэнне ўстаноўленых парадку і ўмоў утварэння страхавых 

рэзерваў, ажыццяўлення інвестыцый, размяшчэння і выкарыстання 

сродкаў страхавых рэзерваў, фарміравання, размяшчэння і 

выкарыстання гарантыйных фондаў, фондаў папераджальных 

(прэвентыўных) мерапрыемстваў або нестварэнне такіх рэзерваў і 

фондаў 

Артыкул 11.22. Выключаны 

Артыкул 11.23. Выключаны 

Артыкул 11.24. Парушэнне антыманапольнага заканадаўства 

Артыкул 11.25. Манапалістычная дзейнасць 

Артыкул 11.26. Нядобрасумленная канкурэнцыя 

Артыкул 11.27. Выключаны 

Артыкул 11.28. Выключаны 

Артыкул 11.29. Выключаны 

Артыкул 11.30. Процідзеянне выкананню функцый часовай адміністрацыі па 

кіраванні банкам 

Артыкул 11.31. Невыкананне або неналежнае выкананне кіраўніком часовай 

адміністрацыі па кіраванні банкам абавязкаў, устаноўленых 

заканадаўствам 

Артыкул 11.32. Парушэнне банкам або нябанкаўскай крэдытна-фінансавай 

арганізацыяй парадку пералічэння грашовых сродкаў на рахункі 

нерэзідэнтаў 

Артыкул 11.33. Падробка праязных дакументаў 

Артыкул 11.34. Выключаны 

Артыкул 11.35. Выключаны 

Артыкул 11.36. Перавышэнне сумы пералічаных грашовых сродкаў па імпарце ў 

параўнанні з дагаворнай сумай атрыманых грашовых сродкаў 

Артыкул 11.37. Перавышэнне тэрмінаў правядзення знешнегандлёвых аперацый 

Артыкул 11.38. Парушэнне ўстаноўленага парадку разлікаў у беларускіх рублях 

па экспартных знешнегандлёвых дагаворах 

Артыкул 11.39. Распараджэнне грашовымі сродкамі ад экспарту без залічэння на 

свой рахунак, а таксама пералічэнне грашовых сродкаў са свайго 

рахунку для аплаты за тавары (інфармацыю, якая ахоўваецца, 

выключныя правы на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, работы, 

паслугі) 

Артыкул 11.40. Пералічэнне грашовых сродкаў ад экспарту тавараў (работ, 

паслуг) без залічэння на свой рахунак без адпаведнага дазволу 

Артыкул 11.41. Выключаны 

Артыкул 11.42. Падача недакладных звестак пры афармленні ліцэнзіі або іншых 

дазвольных дакументаў на ўвоз (вываз) тавараў, статыстычнай 

дэкларацыі або перыядычнай статыстычнай дэкларацыі, рэгістрацыі 

здзелкі 

Артыкул 11.43. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення 

знешнегандлёвых аперацый 

Артыкул 11.44. Парушэнне ўстаноўленага тэрміну падачы статыстычнай 

дэкларацыі або адсутнасць такой дэкларацыі 
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Артыкул 11.45. Парушэнне ўстаноўленага тэрміну анулявання зарэгістраванай 

мытным органам статыстычнай дэкларацыі 

Артыкул 11.46. Выключаны 

Артыкул 11.47. Выкарыстанне замежнай валюты або каштоўных папер у 

замежнай валюце без дазволу 

Артыкул 11.48. Выключаны 

Артыкул 11.49. Выключаны 

Артыкул 11.50. Выключаны 

Артыкул 11.51. Выключаны 

Артыкул 11.52. Выключаны 

Артыкул 11.53. Выключаны 

Артыкул 11.54. Нявыплата або няпоўная выплата абавязковых страхавых 

узносаў або ўзносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне 

Артыкул 11.55. Выключаны 

Артыкул 11.56. Выключаны 

Артыкул 11.57. Выключаны 

Артыкул 11.58. Выключаны 

Артыкул 11.59. Незаконныя дзеянні з простымі і (або) пераводнымі вэксалямі 

Артыкул 11.60. Непадача, несвоечасовая падача і (або) падача недакладных 

звестак аб выдадзеных і (або) пералічаных грашовых сродках, якія 

паступілі з-за мяжы 

Артыкул 11.61. Даванне крэдыту для выплаты заработнай платы, выдача або 

пералічэнне грашовых сродкаў для аплаты працы з парушэннем 

патрабаванняў заканадаўства 

Артыкул 11.62. Выключаны 

Артыкул 11.63. Выключаны 

Артыкул 11.64. Парушэнне парадку ажыццяўлення страхавой дзейнасці 

Артыкул 11.65. Невыкананне патрабаванняў аб заключэнні дагавора 

абавязковага страхавання 

Артыкул 11.66. Парушэнне страхавым брокерам або страхавым агентам 

заканадаўства аб страхаванні 

Артыкул 11.67. Нямэтавае выкарыстанне сродкаў, заробленых на 

рэспубліканскіх суботніках 

Артыкул 11.68. Нямэтавае выкарыстанне банкаўскіх крэдытаў 

Артыкул 11.69. Нямэтавае выкарыстанне або выкарыстанне з парушэннем 

заканадаўства адлічэнняў на капітальны рамонт 

Артыкул 11.70. Даванне льготных умоў інсайдарам або работнікам банка або 

нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі 

Артыкул 11.71. Выключаны 

Артыкул 11.72. Невыкананне мер  для прадухіленні легалізацыя даходаў, 

атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай 

дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння 

Артыкул 11.73. Незаконныя выкарыстанне або выдаванне звестак, унесеных у 

рэестр уладальнікаў каштоўных папер, або інфармацыі аб выніках 

фінансава-гаспадарчай дзейнасці эмітэнта каштоўных папер 
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Артыкул 11.74. Парушэнне парадку прыёму наяўных грашовых сродкаў пры 

ажыццяўленні натарыяльнай і адвакацкай дзейнасці 

Артыкул 11.75. Атрыманне крэдытнай справаздачы без згоды суб'екта 

крэдытнай гісторыі 

Артыкул 11.76. Маніпуляванне рынкам каштоўных папер 

Артыкул 11.77. Парушэнне патрабаванняў да парадку закупак тавараў (работ, 

паслуг) за кошт уласных сродкаў 

Артыкул 11.78. Нямэтавае выкарыстанне і (або) выкарыстанне з парушэннем 

заканадаўства аб абыходжанні з адходамі сродкаў, якія паступілі ў 

выглядзе платы за арганізацыю збору, абясшкоджвання і (або) 

выкарыстання адходаў тавараў і адходаў упакоўкі 

Артыкул 11.79. Здзяйсненне фінансавай аперацыі, якая пацягнула за сабой 

легалізацыю даходаў, атрыманых злачынным шляхам 

Артыкул 11.80. Фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці 

Артыкул 11.81. Незаконнае распараджэнне грашовымі сродкамі, якія 

знаходзяцца на банкаўскіх рахунках суб'екта гаспадарання 

Артыкул 11.82. Нямэтавае выкарыстанне сродкаў ад продажу жылых 

памяшканняў 

Артыкул 11.83. Парушэнне парадку ўключэння ў паведамленне сум платы 

за жыллёва-камунальныя паслугі або ўключэнне ў яго іншых 

плацяжоў 

ГЛАВА 12. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ 

ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Артыкул 12.1. Парушэнне парадку вядзення бухгалтарскага ўліку і правілаў 

захоўвання бухгалтарскіх дакументаў і іншых дакументаў, неабходных 

для вылічэння і выплаты падаткаў 

Артыкул 12.2. Парушэнне парадку ўліку, збору, захоўвання, транспарціроўкі, 

выкарыстання, нарыхтоўкі (закупкі) або рэалізацыі металапрадукцыі, 

чорных і каляровых металаў 

Артыкул 12.3. Парушэнне парадку здачы лому чорных і каляровых металаў і іх 

адходаў 

Артыкул 12.4. Парушэнне ўстаноўленага парадку фарміравання і прымянення 

цэн (тарыфаў) 

Артыкул 12.5. Выключаны 

Артыкул 12.6. Выключаны 

Артыкул 12.7. Незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць 

Артыкул 12.8. Парушэнне парадку ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці 

Артыкул 12.9. Выключаны 

Артыкул 12.10. Парушэнне ўстаноўленага парадку заключэння і выканання 

дагавораў на набыццё, будаўніцтва, рэканструкцыю жылых 

памяшканняў 

Артыкул 12.11. Парушэнне заканадаўства ў сферы ігральнага бізнесу 

Артыкул 12.12. Выключаны 

Артыкул 12.13. Неправамерныя дзеянні пры прыняцці мер  для папярэджання 

эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва) або пры ажыццяўленні 

працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва) 
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Артыкул 12.14. Непадача звестак аб пазабіржавай здзелцы, падача няпоўных або 

недакладных звестак аб пазабіржавай здзелцы 

Артыкул 12.15. Парушэнне заканадаўства аб рэкламе 

Артыкул 12.16. Падман спажыўцоў 

Артыкул 12.17. Парушэнне правілаў гандлю і аказання паслуг насельніцтву 

Артыкул 12.18. Парушэнне парадку прыёму грашовых сродкаў пры рэалізацыі 

тавараў (работ, паслуг) за наяўны разлік 

Артыкул 12.19. Парушэнне парадку разлікаў у Рэспубліцы Беларусь 

Артыкул 12.20. Парушэнне парадку выкарыстання касавага абсталявання, 

аўтаматычных электронных апаратаў, гандлёвых аўтаматаў, 

плацежных тэрміналаў, выкарыстання і ўліку сродкаў кантролю, 

прызначаных для ўстаноўкі на касавае абсталяванне 

Артыкул 12.21. Парушэнне парадку вытворчасці і ўліку алкагольнай, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту і 

тытунёвых вырабаў 

Артыкул 12.22. Парушэнне парадку дэкларавання аб'ёмаў вытворчасці і 

абарачэння алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, 

нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і тытунёвых 

вырабаў 

Артыкул 12.23. Парушэнне парадку абарачэння, перамяшчэння, транзіту 

алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага 

этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і тытунёвых вырабаў 

Артыкул 12.24. Незахаванне патрабаванняў аб праверцы сапраўднасці акцызных 

марак Рэспублікі Беларусь і спецыяльных марак на тытунёвых 

вырабах і алкагольных напітках 

Артыкул 12.25. Парушэнне патрабаванняў да якасці і бяспекі алкагольнай, 

нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага 

спірту, тытунёвай сыравіны і тытунёвых вырабаў, да інфармацыі, якая 

змешчана на спажывецкай упакоўцы алкагольных напіткаў і 

тытунёвых вырабаў 

Артыкул 12.26. Парушэнне заканадаўства аб рэкламе алкагольных напіткаў, 

піва, слабаалкагольных напіткаў, тытунёвых вырабаў, парадку 

рэалізацыі алкагольных напіткаў і тытунёвых вырабаў, забароны на 

рознічны гандаль этылавым спіртам, вытворчасць і рэалізацыю 

тавараў, якія не з'яўляюцца тытунёвымі вырабамі 

Артыкул 12.27. Незаконныя перамяшчэнне, захоўванне тытунёвых вырабаў і 

алкагольных напіткаў, вытворчасць, перапрацоўка, захоўванне, 

перамяшчэнне нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, этылавага 

спірту, тытунёвай сыравіны, рэалізацыя гэтых прадукцыі, спірту, 

сыравіны і алкагольных напіткаў 

Артыкул 12.28. Парушэнне патрабаванняў да аптовага гандлю алкагольнай, 

нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыяй, нехарчовым этылавым 

спіртам, тытунёвай сыравінай і тытунёвымі вырабамі, парадку выдачы 

(атрымання) і выкарыстання этылавага спірту 

Артыкул 12.29. Парушэнне парадку вывазу тавараў з Рэспублікі Беларусь 
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Артыкул 12.30. Незаконнае абарачэнне нафтавага вадкага паліва ў Рэспубліцы 

Беларусь 

Артыкул 12.31. Ухіленне ад правядзення абавязковага аўдыту 

Артыкул 12.32. Выключаны 

Артыкул 12.33. Парушэнне парадку допуску плацельшчыкаў адзінага падатку да 

рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) 

Артыкул 12.34. Выключаны 

Артыкул 12.35. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб маркіроўцы тавараў 

кантрольнымі (ідэнтыфікацыйнымі) знакамі 

Артыкул 12.36. Невыкананне і (або) неналежнае выкананне правілаў 

ажыццяўлення рыэлтарскай дзейнасці 

Артыкул 12.37. Парушэнне заканадаўчых актаў аб арэндзе гандлёвых месцаў 

Артыкул 12.38. Выключаны 

Артыкул 12.39. Ажыццяўленне незаконнай страхавой дзейнасці 

Артыкул 12.40. Выключаны 

Артыкул 12.41. Парушэнне патрабаванняў аб ацэнцы кошту аб'ектаў 

грамадзянскіх праў 

Артыкул 12.42. Парушэнне парадку арганізацыі і правядзення культурна-

відовішчных мерапрыемстваў 

Артыкул 12.43. Выраб або набыццё моцных алкагольных напіткаў (самагону), 

паўфабрыкатаў для іх вырабу (брагі), захоўванне апаратаў для іх 

вырабу 

Артыкул 12.44. Парушэнне парадку ажыццяўлення дзейнасці па арганізацыі і 

правядзенні электронных інтэрактыўных гульняў 

Артыкул 12.45. Парушэнне парадку ажыццяўлення латарэйнай дзейнасці 

Артыкул 12.46. Незаконнае выкарыстанне генетычна мадыфікаваных складнікаў 

(кампанентаў), непадача або падача недакладных звестак аб такіх 

складніках (кампанентах) 

Артыкул 12.47. Парушэнне заканадаўства аб акумуляванні грашовых сродкаў у 

сферы будаўніцтва (рэканструкцыі) 

Артыкул 12.48. Парушэнне парадку выкарыстання сродкаў кантролю за 

прыборамі ўліку алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай 

прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту, тытунёвых вырабаў 

Артыкул 12.49. Парушэнне парадку абарачэння насення маку 

ГЛАВА 13. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ПАРАДКУ ПАДАТКААБКЛАДАННЯ 

Артыкул 13.1. Парушэнне тэрміну пастаноўкі на ўлік у падатковым органе 

Артыкул 13.2. Ажыццяўленне дзейнасці без пастаноўкі на ўлік у падатковым 

органе 

Артыкул 13.3. Выключаны 

Артыкул 13.4. Парушэнне тэрміну падачы падатковай дэкларацыі (разліку) 

Артыкул 13.5. Адсутнасць уліку налічаных або выплачаных (выдадзеных 

у натуральнай форме) плацельшчыку даходаў або неадлюстраванне 

(няпоўнае адлюстраванне) даходаў ва ўліку 

Артыкул 13.6. Нявыплата або няпоўная выплата сумы падатку, збору (пошліны), 

мытнага плацяжу 
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Артыкул 13.7. Невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме абавязку па 

вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору (пошліны) 

Артыкул 13.8. Непадача дакументаў і іншых звестак для ажыццяўлення 

падатковага кантролю або падача недакладных звестак 

Артыкул 13.9. Парушэнне парадку адкрыцця рахунку плацельшчыку 

Артыкул 13.10. Парушэнне парадку і (або) тэрмінаў выканання даручэнняў, 

рашэнняў органа Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, 

падатковага або мытнага органа аб пералічэнні, спагнанні падатку, 

збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені, а таксама невыкананне 

ўказаных дакументаў 

Артыкул 13.11. Невыкананне рашэння органа Камітэта дзяржаўнага кантролю 

Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага органа аб прыпыненні 

аперацый па рахунках плацельшчыка, падатковага агента, іншай 

абавязанай асобы 

Артыкул 13.12. Выключаны 

Артыкул 13.13. Адсутнасць пры рэалізацыі тавараў, выкананні работ, аказанні 

паслуг дакумента аб выплаце адзінага падатку або даведкі 

Артыкул 13.14. Незабеспячэнне залічэння выручкі, пазарэалізацыйных даходаў 

на рахункі ў банках, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацыях і 

неажыццяўленне плацяжоў з іх 

ГЛАВА 14. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ПАРАДКУ МЫТНАГА РЭГУЛЯВАННЯ (АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ 

МЫТНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ) 

Артыкул 14.1. Перамяшчэнне тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага 

эканамічнага саюза па-за вызначанымі заканадаўствам месцамі або ў 

неўстаноўлены час 

Артыкул 14.2. Недастаўка, выдача (перадача) без дазволу мытнага органа або 

страта тавараў, якія знаходзяцца пад мытным кантролем, або страта 

дакументаў на іх 

Артыкул 14.3. Пакіданне пункта ўвозу або вывазу да заканчэння ў дачыненні да 

тавараў мытных аперацый, звязаных з выпускам гэтых тавараў 

Артыкул 14.4. Парушэнне парадку выбыцця тавараў з мытнай тэрыторыі 

Еўразійскага эканамічнага саюза 

Артыкул 14.5. Недэклараванне або недакладнае дэклараванне тавараў 

Артыкул 14.6. Парушэнне патрабаванняў і ўмоў мытнай працэдуры, парадку 

выкарыстання і распараджэння ўмоўна выпушчанымі таварамі 

Артыкул 14.7. Выкарыстанне транспартных сродкаў, якія знаходзяцца пад 

мытным кантролем, у парушэнне ўстаноўленага заканадаўствам 

парадку 

Артыкул 14.8. Парушэнне тэрмінаў падачы мытнай дэкларацыі або непадача 

дакументаў, на падставе якіх запоўнена мытная дэкларацыя 

Артыкул 14.9. Парушэнне парадку вядзення ўліку тавараў або парадку падачы 

справаздачнасці 

Артыкул 14.10. Незахаванне парадку мытнага транзіту 

Артыкул 14.11. Непрыняцце мер у выпадку аварыі або дзеяння непераадольнай 

сілы 
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Артыкул 14.12. Правядзенне аперацый з таварамі без дазволу мытнага органа 

Артыкул 14.13. Змяненне, выдаленне, знішчэнне, замена, пашкоджанне або 

страта сродкаў ідэнтыфікацыі 

Артыкул 14.14. Парушэнне патрабаванняў і (або) умоў часовага захоўвання 

тавараў 

Артыкул 14.15. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства да месцаў захоўвання 

тавараў, якія знаходзяцца пад мытным кантролем 

Артыкул 14.16. Парушэнне патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да зон мытнага 

кантролю 

ГЛАВА 15. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ЭКАЛАГІЧНАЙ БЯСПЕКІ, НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ І 

ПАРАДКУ ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ 

Артыкул 15.1. Парушэнне нарматыўных прававых актаў у галіне аховы 

навакольнага асяроддзя 

Артыкул 15.2. Парушэнне патрабаванняў экалагічнай бяспекі 

Артыкул 15.3. Парушэнне парадку рэалізацыі праектных рашэнняў планаванай 

гаспадарчай і іншай дзейнасці, якія падлягаюць дзяржаўнай 

экалагічнай экспертызе 

Артыкул 15.4. Парушэнне правілаў бяспекі пры абыходжанні з генна-

інжынернымі арганізмамі, экалагічна небяспечнымі рэчывамі і 

адходамі 

Артыкул 15.5. Парушэнне патрабаванняў да захавання радыеактыўных адходаў, 

а таксама іншых адходаў, прадуктаў, матэрыялаў і іншых рэчываў, 

забруджаных радыенуклідамі 

Артыкул 15.6. Парушэнне патрабаванняў да выкарыстання радыяцыйна 

небяспечных зямель 

Артыкул 15.7. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства ў галіне каранціну і 

абароны раслін 

Артыкул 15.8. Парушэнне патрабаванняў аб ахове і выкарыстанні дзікіх жывёл і 

дзікарослых раслін, якія адносяцца да відаў, уключаных у Чырвоную 

кнігу Рэспублікі Беларусь, месцаў іх жыхарства і вырастання 

Артыкул 15.9. Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання асабліва ахоўных 

прыродных тэрыторый 

Артыкул 15.10. Парушэнне парадку выкарыстання зямлі і патрабаванняў аб яе 

ахове 

Артыкул 15.11. Пашкоджанне зямель 

Артыкул 15.12. Самавольнае адступленне ад схем або праектаў 

землеўпарадкавання 

Артыкул 15.13. Знішчэнне або пашкоджанне межавых знакаў 

Артыкул 15.14. Самавольнае правядзенне вышукальных работ 

Артыкул 15.15. Невыкананне патрабаванняў аб эксплуатацыі меліяратыўных 

сістэм і гідратэхнічных збудаванняў 

Артыкул 15.16. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення тапографа-

геадэзічных і картаграфічных работ 

Артыкул 15.17. Знішчэнне або пашкоджанне геадэзічных пунктаў і 

маркшэйдарскіх знакаў або наглядальных рэжымных свідравін 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=14&Article=14.12
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=14&Article=14.13
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=14&Article=14.14
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=14&Article=14.15
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=14&Article=14.16
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.1
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.2
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.3
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.4
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.5
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.6
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.7
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.8
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.9
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.10
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.11
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.12
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.13
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.14
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.15
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.16
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=15&Article=15.17


Артыкул 15.18. Парушэнне патрабаванняў аб выкарыстанні нетраў 

Артыкул 15.19. Невыкананне патрабаванняў аб забеспячэнні бяспекі горных 

вырабатак, якія кансервуюцца або ліквідуюцца 

Артыкул 15.20. Парушэнне правілаў аховы нетраў 

Артыкул 15.21. Парушэнне правілаў лесакарыстання 

Артыкул 15.22. Незаконная высечка, незаконныя выдаленне і перасадка, 

пашкоджанне або знішчэнне драўнінна-хмызняковай і іншай 

расліннасці 

Артыкул 15.23. Выключаны 

Артыкул 15.24. Парушэнне правілаў выкарыстання ўчасткаў зямель ляснога 

фонду 

Артыкул 15.25. Пашкоджанне сенакосаў або пашавых угоддзяў 

Артыкул 15.26. Парушэнне правілаў нарыхтоўкі, збору або закупкі грыбоў, 

іншых дзікарослых раслін ці іх частак 

Артыкул 15.27. Выключаны 

Артыкул 15.28. Незаконны збор і (або) знішчэнне лясной падсцілкі, жывога 

наглебавага покрыва, зняцце (знішчэнне) урадлівага пласта глебы 

Артыкул 15.29. Парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі ў лясах або на 

тарфяніках 

Артыкул 15.30. Забруджванне лесу і іншай драўнінна-хмызняковай расліннасці 

Артыкул 15.31. Знішчэнне або пашкоджанне лесагаспадарчых знакаў 

Артыкул 15.32. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб ахове і 

выкарыстанні жывёльнага свету 

Артыкул 15.33. Незаконныя вываз з Рэспублікі Беларусь або ўвоз у яе дзікіх 

жывёл і дзікарослых раслін 

Артыкул 15.34. Выключаны 

Артыкул 15.35. Парушэнне правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і 

рыбалоўства, здабычы іншых водных жывёл 

Артыкул 15.36. Незаконныя выраб, набыццё, захоўванне або збыт прылад 

здабычы рыбы і іншых водных жывёл 

Артыкул 15.37. Парушэнне правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання 

Артыкул 15.38. Парушэнне патрабаванняў у галіне ветэрынарнай дзейнасці 

Артыкул 15.39. Выкарыстанне, рэалізацыя племянной прадукцыі (матэрыялу) 

без патрэбных для гэтага дакументаў 

Артыкул 15.40. Парушэнне правілаў уліку і парадку мечання племянных жывёл, 

племянных статкаў 

Артыкул 15.41. Парушэнне правілаў вытворчасці, рэалізацыі або выкарыстання 

кармоў, кармавых дабавак і ветэрынарных прэпаратаў 

Артыкул 15.42. Парушэнне патрабаванняў аб перавозцы, захоўванні і 

выкарыстанні ветэрынарных сродкаў 

Артыкул 15.43. Незахаванне зоагігіенічных і ветэрынарна-санітарных 

патрабаванняў пры размяшчэнні, будаўніцтве, рэканструкцыі, уводзе ў 

эксплуатацыю або эксплуатацыі аб'ектаў 

Артыкул 15.44. Выпас свойскіх жывёл у неўстаноўленых месцах 

Артыкул 15.45. Жорсткае абыходжанне з жывёламі 
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Артыкул 15.46. Ухіленне ад правядзення мерапрыемстваў  для папярэджання 

хвароб жывёл 

Артыкул 15.47. Парушэнне правілаў утрымання свойскіх і (або) драпежных 

жывёл 

Артыкул 15.48. Забруджванне атмасфернага паветра 

Артыкул 15.49. Невыкананне патрабаванняў аб аснашчэнні газаачышчальнымі 

ўстаноўкамі і сістэмамі кантролю за выкідамі забруджвальных 

рэчываў у атмасфернае паветра 

Артыкул 15.50. Парушэнне патрабаванняў у галіне аховы атмасфернага паветра 

пры выкідах забруджвальных рэчываў мабільнымі крыніцамі выкідаў 

Артыкул 15.51. Забруджванне або засмечванне вод 

Артыкул 15.52. Парушэнне правілаў водакарыстання 

Артыкул 15.53. Парушэнне правілаў эксплуатацыі водагаспадарчых збудаванняў 

і прылад 

Артыкул 15.54. Пашкоджанне водагаспадарчых збудаванняў і прылад або 

самавольнае падключэнне да іх 

Артыкул 15.55. Увоз у Рэспубліку Беларусь і вываз з яе насення, раслін, 

прадукцыі расліннага паходжання і іншых матэрыялаў, якія не 

прайшлі фітасанітарны кантроль 

Артыкул 15.56. Парушэнне заканадаўства аб насенні 

Артыкул 15.57. Незаконнае выпальванне сухой расліннасці, траў на корані, а 

таксама ржышча і паржышчавых рэшткаў на палях або непрыняцце 

мер  для ліквідацыі выпальванняў 

Артыкул 15.58. Развядзенне вогнішча ў забароненых месцах 

Артыкул 15.59. Выключаны 

Артыкул 15.60. Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання ахоўных зон вакол 

стацыянарных пунктаў гідраметэаралагічных назіранняў дзяржаўнай 

сеткі гідраметэаралагічных назіранняў 

Артыкул 15.61. Скрыванне, наўмыснае скажэнне і (або) несвоечасовая перадача 

звестак аб стане і забруджванні навакольнага асяроддзя, аб крыніцах 

яго забруджвання, аб стане прыродных рэсурсаў, аб іх выкарыстанні і 

ахове 

Артыкул 15.62. Парушэнне заканадаўства аб ахове азонавага слоя 

Артыкул 15.63. Парушэнне заканадаўства аб абыходжанні з адходамі 

Артыкул 15.64. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб 

гідраметэаралагічнай дзейнасці пры вытворчасці гідраметэаралагічнай 

інфармацыі або выкананні асобных работ і аказанні паслуг 

Артыкул 15.65. Парушэнне парадку ідэнтыфікацыі і рэгістрацыі 

сельскагаспадарчых жывёл (статкаў) 

ГЛАВА 16. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ЗДАРОЎЯ НАСЕЛЬНІЦТВА 

Артыкул 16.1. Сяўба або вырошчванне забароненых да апрацоўкі раслін ці 

грыбоў, якія змяшчаюць наркатычныя сродкі або псіхатропныя 

рэчывы 

Артыкул 16.2. Скрыванне крыніцы заражэння венерычным захворваннем або 

ўхіленне ад абследавання 
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Артыкул 16.3. Парушэнне патрабаванняў прававога рэжыму тэрыторыі 

радыеактыўнага забруджвання 

Артыкул 16.4. Парушэнне правілаў радыяцыйнага кантролю 

Артыкул 16.5. Прымяненне радыяцыйнага абсталявання, якое не прайшло 

кантролю тэхнічных характарыстык або знаходзіцца ў няспраўным 

тэхнічным стане, у дыягнастычных ці лячэбных мэтах 

Артыкул 16.6. Парушэнне нарматыўных прававых актаў у галіне забеспячэння 

ядзернай і радыяцыйнай бяспекі 

Артыкул 16.7. Выпуск або рэалізацыя недабраякаснай прадукцыі 

Артыкул 16.8. Парушэнне санітарна-эпідэміялагічных, гігіенічных 

патрабаванняў і працэдур, устаноўленых тэхнічнымі рэгламентамі, 

санітарных нормаў і правілаў, гігіенічных нарматываў 

Артыкул 16.9. Выключаны 

Артыкул 16.10. Незаконныя дзеянні з некурыльнымі тытунёвымі вырабамі, 

прызначанымі для смактання і (або) жавання 

ГЛАВА 17. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ГРАМАДСКАГА ПАРАДКУ І ГРАМАДСКАЙ МАРАЛІ 

Артыкул 17.1. Дробнае хуліганства 

Артыкул 17.2. Стральба з агнястрэльнай зброі ў населеным пункце або ў месцы, 

не прызначаным для стральбы 

Артыкул 17.3. Распіванне алкагольных, слабаалкагольных напіткаў ці піва, 

спажыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў або іх 

аналагаў у грамадскім месцы або з'яўленне ў грамадскім месцы ці на 

працы ў стане ап'янення 

Артыкул 17.4. Уцягванне непаўналетняга ў антыграмадскія паводзіны 

Артыкул 17.5. Займанне прастытуцыяй 

Артыкул 17.6. Заведама лжывае паведамленне 

Артыкул 17.7. Выключаны 

Артыкул 17.8. Распаўсюджванне твораў, якія прапагандуюць культ насілля і 

жорсткасці 

Артыкул 17.9. Курэнне (спажыванне) тытунёвых вырабаў у забароненых месцах 

Артыкул 17.10. Прапаганда і (або) публічнае дэманстраванне, выраб і (або) 

распаўсюджванне нацысцкай сімволікі або атрыбутыкі 

Артыкул 17.11. Распаўсюджванне, выраб, захоўванне, перавозка інфармацыйнай 

прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці або 

прапагандуе такую дзейнасць 

Артыкул 17.12. Допуск на начныя дыскатэкі, у культурна-забаўляльныя 

(начныя) клубы непаўналетніх 

Артыкул 17.13. Невыкананне абавязкаў па суправаджэнні або забеспячэнні 

суправаджэння непаўналетняга ў начны час па-за жыллём 

Артыкул 17.14. Незаконны выраб і (або) распаўсюджванне методык ці іншых 

матэрыялаў аб спосабах вырабу выбуховых прыстасаванняў і 

выбуховых рэчываў 

Артыкул 17.15. Непрыняцце мер  для недапушчэння спажывання 

і распаўсюджвання наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх 

аналагаў 
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ГЛАВА 18. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

БЯСПЕКІ РУХУ І ЭКСПЛУАТАЦЫІ ТРАНСПАРТУ 

Артыкул 18.1. Наўмыснае блакіраванне транспартных камунікацый 

Артыкул 18.2. Парушэнне правілаў бяспекі руху або эксплуатацыі чыгуначнага, 

паветранага ці воднага транспарту 

Артыкул 18.3. Парушэнне правілаў, якія забяспечваюць бяспеку руху на 

чыгуначным або гарадскім электрычным транспарце 

Артыкул 18.4. Парушэнне правілаў карыстання сродкамі чыгуначнага 

транспарту 

Артыкул 18.5. Парушэнне правілаў бяспекі палётаў 

Артыкул 18.6. Парушэнне правілаў паводзін на паветраным судне 

Артыкул 18.7. Парушэнне правілаў бяспекі руху на водным транспарце 

Артыкул 18.8. Парушэнне правілаў бяспекі руху або эксплуатацыі маламерных 

суднаў, правілаў карыстання базамі (збудаваннямі) для іх стаянак 

Артыкул 18.9. Парушэнне правілаў карыстання транспартным сродкам 

Артыкул 18.10. Парушэнне правілаў карыстання метрапалітэнам 

Артыкул 18.11. Парушэнне правілаў пажарнай бяспекі на транспарце агульнага 

карыстання, на аўтамабільных дарогах і дарожных збудаваннях 

Артыкул 18.12. Парушэнне правілаў эксплуатацыі транспартнага сродку 

Артыкул 18.13. Перавышэнне хуткасці руху 

Артыкул 18.14. Невыкананне патрабаванняў сігналаў рэгулявання дарожнага 

руху, парушэнне правілаў перавозкі пасажыраў або іншых правілаў 

дарожнага руху 

Артыкул 18.15. Парушэнне правілаў праезду чыгуначнага пераезда 

Артыкул 18.16. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая знаходзіцца ў 

стане ап'янення, перадача кіравання транспартным сродкам такой 

асобе або адмова ад праходжання праверкі (аглядання) 

Артыкул 18.17. Парушэнне правілаў дарожнага руху, якое пацягнула за сабой 

прычыненне пацярпеламу лёгкага цялеснага пашкоджання, пакіданне 

месца дарожна-транспартнага здарэння 

Артыкул 18.18. Выключаны 

Артыкул 18.19. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая не мае права 

кіравання 

Артыкул 18.20. Эксплуатацыя або допуск да ўдзелу ў дарожным руху 

транспартнага сродку без дагавора абавязковага страхавання 

грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў 

Артыкул 18.21. Невыкананне патрабавання аб спыненні транспартнага сродку 

Артыкул 18.22. Парушэнне правілаў спынення і стаянкі транспартнага сродку, а 

таксама іншых правілаў дарожнага руху 

Артыкул 18.23. Парушэнне правілаў дарожнага руху пешаходам і іншымі 

ўдзельнікамі дарожнага руху або адмова ад праходжання праверкі 

(аглядання) 

Артыкул 18.24. Допуск да ўдзелу ў дарожным руху транспартнага сродку, які 

мае няспраўнасці 

Артыкул 18.25. Допуск да кіравання транспартным сродкам кіроўцы, які 

знаходзіцца ў стане ап'янення 
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Артыкул 18.26. Парушэнне ўстаноўленага рэжыму працы і адпачынку і 

патрабаванняў да яго ўліку пры выкананні аўтамабільных перавозак 

Артыкул 18.27. Выключаны 

Артыкул 18.28. Абмежаванне правоў на кіраванне і карыстанне транспартным 

сродкам і яго эксплуатацыю 

Артыкул 18.29. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства ў галіне перавозкі 

небяспечных грузаў, рэчываў і прадметаў 

Артыкул 18.30. Безбілетны праезд 

Артыкул 18.31. Неаплачаны правоз ручной паклажы 

Артыкул 18.32. Правоз пасажыра без білета або багажу без квітанцыі 

Артыкул 18.33. Парушэнне кіроўцам аўтамабіля-таксі правілаў перавозкі 

пасажыраў 

Артыкул 18.34. Парушэнне патрабаванняў  для забеспячэння захаванасці грузаў 

на транспарце 

Артыкул 18.35. Пашкоджанне ці забруджванне аўтамабільнай дарогі або іншага 

дарожнага збудавання 

Артыкул 18.36. Парушэнне парадку карыстання аўтамабільнымі дарогамі 

агульнага карыстання 

Артыкул 18.37. Парушэнне землекарыстальнікам правілаў аховы аўтамабільных 

дарог і дарожных збудаванняў 

Артыкул 18.38. Парушэнне правілаў утрымання дарог, вуліц, чыгуначных 

пераездаў і іншых дарожных збудаванняў 

Артыкул 18.39. Парушэнне правілаў рэгістрацыі і ўліку суднаў 

Артыкул 18.40. Парушэнне правілаў аховы магістральных трубаправодаў 

Артыкул 18.41. Парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы або 

правілаў выкарыстання авіямадэляў 

Артыкул 18.42. Ажыццяўленне міжнароднай аўтамабільнай перавозкі без 

дазволу або кіраванне транспартным сродкам без міжнароднага 

сертыфіката тэхнічнага агляду 

Артыкул 18.43. Парушэнне парадку ўдзелу ў дарожным руху цяжкавагавых і 

(або) буйнагабарытных транспартных сродкаў 

ГЛАВА 19. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ АХОВЫ 

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 

Артыкул 19.1. Невыкананне патрабаванняў заканадаўства аб абыходжанні з 

культурнымі каштоўнасцямі, якім можа быць нададзены статус 

гісторыка-культурнай каштоўнасці 

Артыкул 19.2. Невыкананне абавязкаў па ўстаноўцы ахоўных дошак, складанні 

пашпартоў гісторыка-культурных каштоўнасцей, падпісанні і 

прытрымліванні патрабаванняў ахоўных абавязацельстваў 

Артыкул 19.3. Парушэнне парадку і (або) умоў выканання работ на гісторыка-

культурных каштоўнасцях або выкананне дзеянняў, якія ствараюць 

пагрозу гісторыка-культурным каштоўнасцям 

Артыкул 19.4. Знішчэнне, пашкоджанне або страта гісторыка-культурных 

каштоўнасцей ці культурных каштоўнасцей, якім можа быць 

нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці 
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Артыкул 19.5. Парушэнне рэжымаў утрымання і (або) выкарыстання зон аховы 

нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей 

Артыкул 19.6. Невыкананне патрабаванняў аб абмежаванні правоў уласніка 

гісторыка-культурнай каштоўнасці 

Артыкул 19.7. Парушэнне парадку ўскрыцця воінскіх пахаванняў або 

правядзення пошукавых работ 

Артыкул 19.8. Незаконны пошук археалагічных артэфактаў 

Артыкул 19.9. Незаконнае абарачэнне археалагічных артэфактаў 

ГЛАВА 20. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ПАРАДКУ ВЫКАРЫСТАННЯ ПАЛІЎНА-ЭНЕРГЕТЫЧНЫХ 

РЭСУРСАЎ 

Артыкул 20.1. Нерацыянальнае выкарыстанне паліўна-энергетычных рэсурсаў 

Артыкул 20.2. Парушэнне правілаў, якія рэгламентуюць рацыянальнае 

выкарыстанне паліўна-энергетычных рэсурсаў 

Артыкул 20.3. Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак 

Артыкул 20.4. Пуск газу на газавыкарыстальныя ўстаноўкі без дазволу органаў, 

якія ажыццяўляюць нагляд за выкарыстаннем газу 

Артыкул 20.5. Эксплуатацыя газавыкарыстальнай устаноўкі без вядзення ўліку 

расходу газу 

Артыкул 20.6. Парушэнне патрабаванняў аб падрыхтоўцы да працы рэзервовай 

паліўнай гаспадаркі 

Артыкул 20.7. Пашкоджанне газаправодаў (акрамя магістральных) 

Артыкул 20.8. Парушэнне правілаў і нормаў бяспекі пры будаўніцтве, 

эксплуатацыі і рамонце сістэм газазабеспячэння, магістральных 

газаправодаў, нафтаправодаў, нафтапрадуктаправодаў 

Артыкул 20.9. Парушэнне правілаў карыстання газам у быце 

Артыкул 20.10. Парушэнне правілаў карыстання электрычнай або цеплавой 

энергіяй 

Артыкул 20.11. Парушэнне правілаў эксплуатацыі цеплавых сетак 

Артыкул 20.12. Парушэнне правілаў эксплуатацыі электрычных або 

цеплавыкарыстальных установак 

Артыкул 20.13. Выключаны 

ГЛАВА 21. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ 

АРХІТЭКТУРНАЙ, ГОРАДАБУДАЎНІЧАЙ І БУДАЎНІЧАЙ 

ДЗЕЙНАСЦІ, ДОБРАЎПАРАДКАВАННЯ І КАРЫСТАННЯ 

ЖЫЛЫМІ ПАМЯШКАННЯМІ 

Артыкул 21.1. Адступленне ад зацверджанага архітэктурнага праекта 

Артыкул 21.2. Самавольнае ўнясенне змяненняў у зацверджаны будаўнічы 

праект або адступленне ад яго 

Артыкул 21.3. Парушэнне патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых 

актаў у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці 

Артыкул 21.4. Парушэнне патрабаванняў праектнай дакументацыі пры 

правядзенні будаўніча-мантажных работ 

Артыкул 21.5. Падпісанне дакументаў, якія змяшчаюць звесткі, што не 

адпавядаюць фактычным стану або якасці будаўніча-мантажных 

работ, будаўнічых матэрыялаў, вырабаў ці канструкцый 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=19&Article=19.5
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=19&Article=19.6
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=19&Article=19.7
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=19&Article=19.8
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=19&Article=19.9
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.1
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.2
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.3
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.4
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.5
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.6
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.7
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.8
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.9
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.10
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.11
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.12
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=20&Article=20.13
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=21
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=21&Article=21.1
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=21&Article=21.2
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=21&Article=21.3
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=21&Article=21.4
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=21&Article=21.5


Артыкул 21.6. Парушэнне парадку прыёмкі ў эксплуатацыю аб'ектаў 

будаўніцтва або прыёмкі будаўнічых, спецыяльных, мантажных работ 

Артыкул 21.7. Завышэнне аб'ёмаў і (або) кошту выкананых будаўніча-

мантажных работ 

Артыкул 21.8. Неналежнае выкананне работ, якое пацягнула за сабой завышэнне 

аб'ёмаў або кошту выкананых будаўніча-мантажных работ і 

праведзеных выдаткаў 

Артыкул 21.9. Парушэнне парадку падачы інфармацыі аб аварыях будынкаў і 

збудаванняў і іх расследавання 

Артыкул 21.10. Непадача звестак аб аварыях на небяспечных вытворчых 

аб'ектах 

Артыкул 21.11. Парушэнне патрабаванняў да ўтрымання будаўнічай пляцоўкі 

Артыкул 21.12. Самавольнае будаўніцтва 

Артыкул 21.13. Парушэнне архітэктурнага рашэння фасада будынка або 

збудавання 

Артыкул 21.14. Парушэнне правілаў добраўпарадкавання і ўтрымання 

населеных пунктаў 

Артыкул 21.15. Парушэнне парадку правядзення раскопак 

Артыкул 21.16. Парушэнне правілаў карыстання жылымі памяшканнямі 

Артыкул 21.17. Парушэнне парадку правядзення працэдур закупак пры 

будаўніцтве 

Артыкул 21.18. Парушэнне тэрмінаў афармлення і выдачы дазвольнай 

дакументацыі 

Артыкул 21.19. Парушэнне заканадаўства ў сферы будаўніцтва 

Артыкул 21.20. Парушэнне абавязацельстваў, прадугледжаных дагаворам 

будаўнічага падраду 

Артыкул 21.21. Адступленне ў дагаворы будаўнічага падраду ад істотных умоў, 

сфарміраваных па выніках правядзення працэдур закупак 

Артыкул 21.22. Парушэнне тэрмінаў выканання праектных і вышукальных работ 

Артыкул 21.23. Невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў пры 

ажыццяўленні тэхнічнага ці аўтарскага нагляду 

Артыкул 21.24. Парушэнне парадку ўзгаднення праектнай дакументацыі 

Артыкул 21.25. Парушэнне тэрмінаў распрацоўкі горадабудаўнічай 

дакументацыі 

Артыкул 21.26. Парушэнне тэрмінаў праектавання, будаўніцтва, тэхнічнага 

перааснашчэння вытворчасцей прадукцыі дрэваапрацоўкі 

ГЛАВА 22. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ СУВЯЗІ 

І ІНФАРМАЦЫІ 

Артыкул 22.1. Выключаны 

Артыкул 22.2. Парушэнне парадку рэгістрацыі, увозу на тэрыторыю Рэспублікі 

Беларусь радыёэлектронных сродкаў і (або) высокачастотных прылад 

Артыкул 22.3. Незахаванне парадку выкарыстання радыёчастотнага спектра 

Артыкул 22.4. Парушэнне правілаў аховы ліній і збудаванняў сувязі 

Артыкул 22.5. Самавольнае выкарыстанне сетак электрасувязі 

Артыкул 22.6. Несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі 

Артыкул 22.7. Парушэнне правілаў абароны інфармацыі 
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Артыкул 22.8. Незаконная дзейнасць у галіне абароны інфармацыі 

Артыкул 22.9. Парушэнне заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі 

Артыкул 22.10. Незаконная адмова ў доступе да архіўнага дакумента 

Артыкул 22.11. Парушэнне заканадаўства ў сферы архіўнай справы і 

справаводства 

Артыкул 22.12. Выключаны 

Артыкул 22.13. Выдаванне камерцыйнай або іншай тайны якая ахоўваецца 

законам, або персанальных даных 

Артыкул 22.14. Парушэнне ўстаноўленага парадку рассылкі абавязковых 

бясплатных экзэмпляраў дакументаў 

Артыкул 22.15. Выдаванне службовай тайны  з-за неасцярожнасці 

Артыкул 22.16. Парушэнне патрабаванняў аб выкарыстанні нацыянальнага 

сегмента сеткі Інтэрнэт 

ГЛАВА 23. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ПАРАДКУ КІРАВАННЯ 

Артыкул 23.1. Невыкананне пісьмовага патрабавання (прадпісання) 

Артыкул 23.2. Перашкода правядзенню праверкі, экспертызы 

Артыкул 23.3. Умяшанне ў вырашэнне справы аб адміністрацыйным 

правапарушэнні 

Артыкул 23.4. Непадпарадкаванне законнаму распараджэнню або патрабаванню 

службовай асобы пры выкананні ёй службовых паўнамоцтваў 

Артыкул 23.5. Абраза службовай асобы пры выкананні ёй службовых 

паўнамоцтваў 

Артыкул 23.6. Выключаны 

Артыкул 23.7. Парушэнне парадку льготнага крэдытавання 

Артыкул 23.8. Парушэнне парадку працы з маёмасцю 

Артыкул 23.9. Парушэнне парадку дэкларавання даходаў і маёмасці 

Артыкул 23.10. Выключаны 

Артыкул 23.11. Парушэнне патрабаванняў абавязковага пацвярджэння 

адпаведнасці прадукцыі (работ, паслуг) патрабаванням тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і 

стандартызацыі, тэхнічных рэгламентаў 

Артыкул 23.12. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб тэхнічным 

нарміраванні і стандартызацыі, тэхнічных рэгламентаў 

Артыкул 23.13. Парушэнне патрабаванняў у галіне забеспячэння адзінства 

вымярэнняў 

Артыкул 23.14. Незаконнае пранікненне на аб'екты, якія ахоўваюцца  

Артыкул 23.15. Выключаны 

Артыкул 23.16. Непадача дакументаў, справаздач і іншых матэрыялаў 

Артыкул 23.17. Выключаны 

Артыкул 23.18. Парушэнне парадку падачы даных дзяржаўнай статыстычнай 

справаздачнасці 

Артыкул 23.19. Выключаны 

Артыкул 23.20. Парушэнне ўстаноўленага парадку рэгістрацыі фінансавых 

аперацый, якія падлягаюць асабліваму кантролю 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.8
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.9
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.10
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.11
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.12
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.13
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.14
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.15
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=22&Article=22.16
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.1
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.2
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.3
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.4
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.5
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.6
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.7
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.8
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.9
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.10
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.11
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.12
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.13
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.14
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.15
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.16
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.17
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.18
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.19
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.20


Артыкул 23.21. Парушэнне парадку размяшчэння заказаў на выраб бланкаў 

строгай справаздачнасці, іх вырабу і выкарыстання 

Артыкул 23.22. Выключаны 

Артыкул 23.23. Парушэнне парадку выкарыстання замежнай бязвыплатнай 

дапамогі 

Артыкул 23.24. Парушэнне заканадаўства аб замежнай бязвыплатнай дапамозе 

Артыкул 23.25. Парушэнне парадку вядзення дзяржаўнага кадастру 

Артыкул 23.26. Парушэнне законных правоў дэпутата Палаты прадстаўнікоў, 

члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 

дэпутата мясцовага Савета дэпутатаў 

Артыкул 23.27. Парушэнне заканадаўства пры распараджэнні дзяржаўнай 

маёмасцю 

Артыкул 23.28. Парушэнне парадку правядзення экспертызы 

Артыкул 23.29. Незаконнае перасячэнне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 

Беларусь 

Артыкул 23.30. Парушэнне пагранічнага рэжыму 

Артыкул 23.31. Парушэнне рэжыму Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь 

Артыкул 23.32. Парушэнне рэжыму ў пунктах пропуску праз Дзяржаўную 

граніцу Рэспублікі Беларусь 

Артыкул 23.33. Распаўсюджванне сродкамі масавай інфармацыі заведама 

лжывых звестак, якія няславяць гонар і годнасць Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь 

Артыкул 23.34. Парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых 

мерапрыемстваў 

Артыкул 23.35. Наўмысныя пашкоджанне або зрыў пячаткі (пломбы) 

Артыкул 23.36. Парушэнне парадку набыцця друкарскага абсталявання 

Артыкул 23.37. Страта або незаконнае знішчэнне дакументаў пастаяннага ці 

часовага захоўвання 

Артыкул 23.38. Парушэнне ўстаноўленага парадку здачы пячатак і штампаў 

Артыкул 23.39. Самаўпраўства 

Артыкул 23.40. Незаконнае карыстанне эмблемай або найменнем Чырвонага 

Крыжа, Чырвонага Паўмесяца, Чырвонага Крышталя 

Артыкул 23.41. Самавольнае займанне зямельнага ўчастка 

Артыкул 23.42. Парушэнне тэрмінаў вяртання часова занятых зямель 

Артыкул 23.43. Самавольныя пахаванне, перапахаванне 

Артыкул 23.44. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да дзяржаўных узнагарод 

Артыкул 23.45. Незаконныя выраб, рэалізацыя і нашэнне формы адзення і знакаў 

адрознення 

Артыкул 23.46. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да газавай, пнеўматычнай або 

кідальнай зброі 

Артыкул 23.47. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да халоднай зброі 

Артыкул 23.48. Парушэнне правілаў абыходжання з агнястрэльнай зброяй, 

выбухованебяспечнымі, лёгкаўзгаральнымі, едкімі рэчывамі або 

піратэхнічнымі вырабамі 
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Артыкул 23.49. Парушэнне тэрмінаў рэгістрацыі агнястрэльнай, газавай, 

пнеўматычнай або кідальнай зброі, тэрмінаў прадаўжэння дзеяння 

дазволаў на яе захоўванне і нашэнне або правілаў пастаноўкі яе на ўлік 

Артыкул 23.50. Ухіленне ад рэалізацыі агнястрэльнай зброі або боепрыпасаў 

Артыкул 23.51. Устаноўка на грамадзянскай або службовай зброі прыстасавання 

для бясшумнай стральбы або прыцэла (прыцэльнага комплексу) 

начнога бачання 

Артыкул 23.52. Парушэнне правілаў абарачэння спецыяльных тэхнічных 

сродкаў, прызначаных для негалоснага атрымання інфармацыі 

Артыкул 23.53. Пражыванне без рэгістрацыі або без дакументаў, якія сведчаць 

асобу 

Артыкул 23.54. Незаконнае адабранне дакумента, які сведчыць асобу, або 

прыняцце яго ў заклад 

Артыкул 23.55. Парушэнне заканадаўства аб прававым становішчы замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства 

Артыкул 23.56. Парушэнне заканадаўства аб пажарнай бяспецы 

Артыкул 23.57. Парушэнне ўмоў і правілаў ажыццяўлення ахоўнай дзейнасці 

Артыкул 23.58. Парушэнне заканадаўства ў галіне абароны насельніцтва і 

тэрыторый ад надзвычайных сітуацый 

Артыкул 23.59. Парушэнне заканадаўства аб надзвычайным або ваенным 

становішчы 

Артыкул 23.60. Невыкананне ваенна-транспартнага абавязку 

Артыкул 23.61. Парушэнне патрабаванняў аб бяспечным вядзенні работ 

Артыкул 23.62. Парушэнне правілаў уліку, захоўвання, транспартавання або 

выкарыстання выбуховых матэрыялаў 

Артыкул 23.63. Купанне ў забароненых месцах 

Артыкул 23.64. Парушэнне парадку рэгістрацыі юрыдычных асоб і 

індывідуальных прадпрымальнікаў 

Артыкул 23.65. Незаконнае правядзенне кастынгаў 

Артыкул 23.66. Выключаны 

Артыкул 23.67. Парушэнне забароны органаў дзяржаўнага нагляду за 

прытрымліваннем тэхнічных рэгламентаў або органа дзяржаўнага 

метралагічнага нагляду 

Артыкул 23.68. Парушэнне парадку ажыццяўлення рамеснай дзейнасці 

Артыкул 23.69. Парушэнне натарыусам тэрмінаў здзяйснення натарыяльных 

дзеянняў 

Артыкул 23.70. Парушэнне парадку падачы звестак і (або) дакументаў, 

неабходных для здзяйснення натарыяльных дзеянняў 

Артыкул 23.71. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да паляўнічай агнястрэльнай 

гладкаствольнай зброі 

Артыкул 23.72. Неўнясенне прапаноў аб адмене дзяржаўнай падтрымкі 

Артыкул 23.73. Непадача або несвоечасовая падача дакументаў, звязаных са 

змяненнем рэчавых правоў на простыя і (або) пераводныя вэксалі 

Артыкул 23.74. Парушэнне парадку ажыццяўлення дзейнасці па аказанні паслуг 

у сферы аграэкатурызму 
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Артыкул 23.75. Парушэнне ўстаноўленага парадку стварэння страхавымі 

арганізацыямі і страхавымі брокерамі адасобленых падраздзяленняў, а 

таксама арганізацый за межамі Рэспублікі Беларусь для ажыццяўлення 

дзейнасці ў галіне страхавання або набыцця доляў у статутных фондах 

(акцый) такіх арганізацый 

Артыкул 23.76. Выключаны 

Артыкул 23.77. Невыкананне абавязку па звароце за дзяржаўнай рэгістрацыяй у 

дачыненні да аб'ектаў нерухомай маёмасці 

Артыкул 23.78. Парушэнне жыллёвага заканадаўства 

Артыкул 23.79. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб кантрольнай 

(нагляднай) дзейнасці 

Артыкул 23.80. Парушэнне парадку давання і адабрання зямельных участкаў 

Артыкул 23.81. Незаконнае дэлегаванне паўнамоцтваў на дзяржаўнае 

рэгуляванне прадпрымальніцкай дзейнасці або на кантроль за ёй 

Артыкул 23.82. Перашкода законнай прадпрымальніцкай дзейнасці 

Артыкул 23.83. Парушэнне парадку правядзення конкурсаў і аўкцыёнаў 

Артыкул 23.84. Парушэнне парадку давання і выкарыстання бязвыплатнай 

(спонсарскай) дапамогі 

Артыкул 23.85. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да дзяржаўных сімвалаў 

Рэспублікі Беларусь 

Артыкул 23.86. Парушэнне парадку давання жылых памяшканняў, пабудаваных 

(рэканструяваных) або набытых з прыцягненнем ільготнага крэдыту, 

па дагаворы найму або арэнды 

Артыкул 23.87. Незаконны ўвоз асоб у Рэспубліку Беларусь 

Артыкул 23.88. Незаконныя арганізацыя дзейнасці грамадскага аб'яднання, 

рэлігійнай арганізацыі або фонду або ўдзел у іх дзейнасці 

ГЛАВА 24. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ПРАВАСУДДЗЯ І ДЗЕЙНАСЦІ ОРГАНАЎ КРЫМІНАЛЬНАЙ І 

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ 

Артыкул 24.1. Непавага да суда 

Артыкул 24.2. Перашкода яўцы ў суд народнага засядацеля 

Артыкул 24.3. Непрыняцце мер па прыватным прысудзе (пастанове) суда ці 

прадстаўленні аб ліквідацыі парушэнняў заканадаўства, прычын і 

ўмоў, якія спрыяюць здзяйсненню правапарушэнняў 

Артыкул 24.4. Заведама лжывыя тлумачэнне або заява 

Артыкул 24.5. Адмова або ўхіленне сведкі ці пацярпелага ад дачы тлумачэнняў 

або эксперта ці перакладчыка ад выканання ўскладзеных на іх 

абавязкаў 

Артыкул 24.6. Ухіленне ад яўкі ў орган, які вядзе адміністрацыйны ці 

крымінальны працэс, або да судовага выканаўцы 

Артыкул 24.7. Непаведамленне або непадача доказаў у суд, а таксама 

непаведамленне аб перамене адраса 

Артыкул 24.8. Невыканнне мер  для забеспячэння іску, выканання выканаўчага 

дакумента 

Артыкул 24.9. Парушэнне асобай, якая не з'яўляецца даўжніком, заканадаўства 

аб выканаўчым вядзенні 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.75
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.76
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.77
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.78
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.79
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.80
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.81
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.82
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.83
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=23&Article=23.84
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=23.85
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=23.86
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=23.87
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=23.88
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.1
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.2
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.3
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.4
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.5
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.6
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.7
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.8
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Chapter=24&Article=24.9


Артыкул 24.10. Парушэнне даўжніком заканадаўства аб выканаўчым вядзенні 

Артыкул 24.11. Перадача прадметаў ці рэчываў асобе, якая ўтрымліваецца ў 

следчым ізалятары, выпраўленчай установе, што выконвае пакаранне 

ў выглядзе пазбаўлення волі, ці арыштным доме, або атрыманне ад яе 

прадметаў і рэчываў 

Артыкул 24.12. Незахаванне патрабаванняў прэвентыўнага нагляду або 

прафілактычнага нагляду 

Артыкул 24.13. Парушэнне адміністрацыйнай забароны на наведванне 

фізкультурна-спартыўных збудаванняў 

ГЛАВА 25. АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ 

ПАРАДКУ ПРЫПІСКІ ГРАМАДЗЯН ДА ПРЫЗЫЎНЫХ 

УЧАСТКАЎ, ПРЫЗЫВУ НА ВОІНСКУЮ СЛУЖБУ І ВОІНСКАГА 

ЎЛІКУ 

Артыкул 25.1. Няяўка ў ваенны камісарыят або на мерапрыемствы па прызыве 

Артыкул 25.2. Непадача ў ваенны камісарыят спісаў грамадзян, якія падлягаюць 

прыпісцы да прызыўных участкаў 

Артыкул 25.3. Неапавяшчэнне дапрызыўніка, прызыўніка і ваеннаабавязанага аб 

выкліку ў ваенны камісарыят, орган дзяржаўнай бяспекі 

Артыкул 25.4. Несвоечасовая падача дакументаў, неабходных для вядзення 

воінскага ўліку прызыўнікоў і ваеннаабавязаных 

Артыкул 25.5. Выключаны 

Артыкул 25.6. Выключаны 

Артыкул 25.7. Выключаны 

Артыкул 25.8. Парушэнне абавязкаў па воінскім уліку 

РАЗДЗЕЛ IV. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

АГУЛЬНАЯ ЧАСТКА 

РАЗДЗЕЛ I 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

ГЛАВА 1 

ЗАДАЧЫ І ДЗЕЯННЕ КОДЭКСА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАВАПАРУШЭННЯХ 

Артыкул 1.1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных 

правапарушэннях* 
______________________________ 

*Артыкулы ў гэтым Кодэксе абазначаюцца некалькімі арабскімі лічбамі, падзеленымі 

кропкамі. Лічбы да кропкі абазначаюць нумар главы, а пасля кропкі – парадкавы нумар у межах 

главы; часткі артыкулаў і заўваг (за выключэннем тых, што маюць адну частку) нумаруюцца 

арабскімі лічбамі з кропкай, пункты частак артыкулаў –  арабскімі лічбамі з дужкай. 

  

1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях 

вызначае, якія дзеянні з'яўляюцца адміністрацыйнымі правапарушэннямі, 

замацоўвае падставы і ўмовы адміністрацыйнай адказнасці, устанаўлівае 

адміністрацыйныя спагнанні, якія могуць быць прыменены да фізічных асоб, якія 

здзейснілі адміністрацыйныя правапарушэнні, а таксама да юрыдычных асоб, 

прызнаных вінаватымі і падлеглых адміністрацыйнай адказнасці ў адпаведнасці з 

гэтым Кодэксам. 
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2. Гэты Кодэкс з'яўляецца адзіным законам аб адміністрацыйных 

правапарушэннях, які дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Нормы іншых 

заканадаўчых актаў, якія прадугледжваюць адміністрацыйную адказнасць, 

падлягаюць уключэнню ў гэты Кодэкс. 

3. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях 

грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і агульнапрызнаных прынцыпах 

міжнароднага права. 

Артыкул 1.2. Задачы Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных 

правапарушэннях 
1. Задачамі гэтага Кодэкса з'яўляюцца абарона чалавека, яго правоў і свабод, 

законных інтарэсаў, правоў юрыдычных асоб, навакольнага асяроддзя і санітарна-

эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва, устаноўленага парадку ажыццяўлення 

дзяржаўнай улады, грамадскага парадку, а таксама абарона ўстаноўленага 

правапарадку ад адміністрацыйных правапарушэнняў. 

2. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях 

накіраваны на папярэджанне адміністрацыйных правапарушэнняў. 

Артыкул 1.3. Растлумачэнне асобных тэрмінаў Кодэкса Рэспублікі 

Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях 
 для мэт аднастайнага і дакладнага прымянення тэрмінаў, якія 

выкарыстоўваюцца ў гэтым Кодэксе, прымаюцца наступныя іх азначэнні: 

асоба, якая замяняе бацькоў, – апякун, папячыцель; 

заведама – прыкмета, якая ўказвае, што фізічнай асобе, якая здзяйсняе 

адміністрацыйнае правапарушэнне, вядомыя юрыдычна значныя абставіны, 

прадугледжаныя гэтым Кодэксам; 

малалетні – фізічная асоба, якая на дзень здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння не дасягнула ўзросту чатырнаццаці гадоў; 

непаўналетні – фізічная асоба, якая на дзень здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння не дасягнула ўзросту васямнаццаці гадоў; 

нязначны памер урону – памер урону на суму да сарака базавых велічынь; 

піва – напітак, які атрымліваецца шляхам зброджвання ахмеленага соладавага 

сусла піўнымі дражджамі, з аб'ёмнай доляй этылавага спірту 0,5 і больш працэнта; 

слабаалкагольныя напіткі – напіткі (за выключэннем кісламалочных напіткаў, 

квасу і піва) з аб'ёмнай доляй этылавага спірту ад 0,5 да 7 працэнтаў; 

службовая асоба – фізічная асоба, якая пастаянна, часова або згодна са 

спецыяльным паўнамоцтвам выконвае арганізацыйна-распарадчыя ці 

адміністрацыйна-гаспадарчыя функцыі, або асоба, упаўнаважаная ва ўстаноўленым 

парадку на здзяйсненне юрыдычна значных дзеянняў, а таксама дзяржаўны 

служачы, які мае права ў межах сваёй кампетэнцыі аддаваць распараджэнні або 

загады і прымаць рашэнні адносна асоб, не падначаленых яму па службе; 

фізічная асоба – грамадзянін Рэспублікі Беларусь, замежны грамадзянін або 

асоба без грамадзянства, калі іншае не агаворана ў гэтым Кодэксе. 

шкодныя наступствы – прычыненне маёмаснай, маральнай і іншай шкоды 

правам і інтарэсам, якія ахоўваюцца гэтым Кодэксам; 

Артыкул 1.4. Дзеянне Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных 

правапарушэннях у прасторы 

1. Фізічная або юрыдычная асоба, прызнаная вінаватай у здзяйсненні 

адміністрацыйнага правапарушэння на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, падлягае 

адміністрацыйнай адказнасці ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам. 
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2. Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія знаходзяцца на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя юрыдычныя асобы падлягаюць 

адміністрацыйнай адказнасці на агульных падставах з грамадзянамі і юрыдычнымі 

асобамі Рэспублікі Беларусь, калі іншае не ўстаноўлена гэтым артыкулам. 

3. Падлягае адміністрацыйнай адказнасці ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам 

фізічная асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне на судне пад 

сцягам Рэспублікі Беларусь, якое знаходзіцца па-за межамі ўнутраных вод 

Рэспублікі Беларусь, або на паветраным судне, зарэгістраваным у Рэспубліцы 

Беларусь, якое знаходзіцца ў паветранай прасторы па-за межамі Рэспублікі 

Беларусь, на ваенным караблі або ваенным паветраным судне Рэспублікі Беларусь 

незалежна ад месца іх знаходжання, а таксама на тэрыторыі афіцыйнага 

прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь, на якую распаўсюджваецца адміністрацыйная 

юрысдыкцыя Рэспублікі Беларусь. 

4. Пытанне аб адказнасці за адміністрацыйнае правапарушэнне, здзейсненае на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь замежным грамадзянінам, які ў адпаведнасці з 

міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь карыстаецца імунітэтам ад 

адміністрацыйнай юрысдыкцыі дзяржавы знаходжання, вырашаецца 

дыпламатычным шляхам. 

5. Грамадзянін Рэспублікі Беларусь і асоба без грамадзянства, якія пастаянна 

пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і здзейснілі адміністрацыйныя 

правапарушэнні па-за межамі Рэспублікі Беларусь, падлягаюць адказнасці згодна з 

гэтым Кодэксам, калі здзейсненыя імі дзеянні прызнаны ў Рэспубліцы Беларусь 

адміністрацыйнымі правапарушэннямі і караюцца ў дзяржаве, на тэрыторыі якой 

яны былі здзейснены, і калі гэтыя асобы не былі прыцягнуты да адказнасці ў гэтай 

дзяржаве. Ва ўказаных выпадках адміністрацыйнае спагнанне накладаецца на асобу 

ў межах санкцыі артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, але не павінна 

перавышаць верхнюю мяжу санкцыі, прадугледжанай законам дзяржавы, на 

тэрыторыі якой было здзейснена правапарушэнне. 

Артыкул 1.5. Дзеянне Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных 

правапарушэннях у часе 

1. Проціпраўнасць дзеяння і адміністрацыйная адказнасць вызначаюцца актам 

заканадаўства, які дзейнічаў у час выканання гэтага дзеяння. Часам здзяйснення 

дзеяння прызнаецца час ажыццяўлення проціпраўнага дзеяння (бяздзейнасці) 

незалежна ад часу надыходу наступстваў. 

2. Акт заканадаўства, які ліквідуе проціпраўнасць дзеяння, змякчае або 

адмяняе адказнасць або іншым чынам паляпшае становішча фізічнай або 

юрыдычнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, мае 

зваротную сілу, гэта значыць распаўсюджваецца і на асобу, якая здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне да ўступлення такога акта заканадаўства ў сілу і 

ў дачыненні да якой пастанова аб накладанні адміністрацыйнага спагнання не 

выканана. З дня ўступлення ў сілу акта заканадаўства, які ліквідуе проціпраўнасць 

дзеяння, адпаведнае дзеянне, здзейсненае да яго ўступлення ў сілу, не лічыцца 

адміністрацыйным правапарушэннем. 

3. Акт заканадаўства, які ўстанаўлівае проціпраўнасць дзеяння, узмацняе 

адказнасць або іншым чынам пагаршае становішча фізічнай або юрыдычнай асобы, 

зваротнай сілы не мае. 
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РАЗДЗЕЛ ІІ 

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВАПАРУШЭННЕ. АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ 

АДКАЗНАСЦЬ 

ГЛАВА 2 

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВАПАРУШЭННЕ 

Артыкул 2.1. Паняцце адміністрацыйнага правапарушэння 

1. Адміністрацыйным правапарушэннем прызнаецца проціпраўнае вінаватае 

дзеянне (дзеянне або бяздзейнасць), а таксама дзеянне (дзеянне або бяздзейнасць), 

якое характарызуецца іншымі прыкметамі, прадугледжанымі гэтым Кодэксам, за 

якое ўстаноўлена адміністрацыйная адказнасць. 

2. Адміністрацыйным правапарушэннем можа быць дзеянне ў выглядзе: 

1) скончанага адміністрацыйнага правапарушэння; 

2) замаху на адміністрацыйнае правапарушэнне. 

Артыкул 2.2. Скончанае адміністрацыйнае правапарушэнне 

1. Адміністрацыйнае правапарушэнне прызнаецца скончаным з моманту 

здзяйснення дзеяння. 

2. Адміністрацыйнае правапарушэнне, звязанае з надыходам наступстваў, 

указаных у артыкулах Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, прызнаецца скончаным з 

моманту фактычнага надыходу гэтых наступстваў. 

Артыкул 2.3. Замах на адміністрацыйнае правапарушэнне 

1. Замахам на адміністрацыйнае правапарушэнне прызнаецца наўмыснае 

дзеянне фізічнай асобы, непасрэдна накіраванае на здзяйсненне адміністрацыйнага 

правапарушэння, калі пры гэтым яно не было даведзена да канца  з-за абставін, якія 

не залежаць ад гэтай асобы. 

2. Адміністрацыйная адказнасць за замах на адміністрацыйнае 

правапарушэнне настае ў выпадках, прама прадугледжаных артыкуламі Асаблівай 

часткі гэтага Кодэкса. 

Артыкул 2.4. Саўдзел у адміністрацыйным правапарушэнні 

1. Саўдзелам у адміністрацыйным правапарушэнні прызнаецца наўмысны 

сумесны ўдзел дзвюх або больш фізічных асоб у здзяйсненні адміністрацыйнага 

правапарушэння. 

2. Саўдзельнікамі адміністрацыйнага правапарушэння нароўні з выканаўцамі 

прызнаюцца арганізатары і хаўруснікі. 

3. Выканаўцам прызнаецца фізічная асоба, якая непасрэдна здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне, або непасрэдна ўдзельнічала ў яго здзяйсненні 

сумесна з іншымі фізічнымі асобамі, або здзейсніла адміністрацыйнае 

правапарушэнне праз выкарыстанне іншых фізічных асоб, якія не падлягаюць 

паводле акта заканадаўства адміністрацыйнай адказнасці. 

4. Арганізатарам прызнаецца фізічная асоба, якая арганізавала здзяйсненне 

адміністрацыйнага правапарушэння або кіравала яго здзяйсненнем. 

5. Хаўруснікам прызнаецца фізічная асоба, якая садзейнічала здзяйсненню 

адміністрацыйнага правапарушэння парадамі, указаннямі, даваннем інфармацыі, 

прылад або сродкаў для здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, 

ліквідацыяй перашкод ці аказаннем іншай дапамогі або загадзя абяцала скрыць 

фізічную асобу, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, прылады або 
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сродкі здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, сляды адміністрацыйнага 

правапарушэння або прадметы, здабытыя проціпраўным шляхам, а таксама загадзя 

абяцала набыць або збыць такія прадметы. 

6. За дзеянне, якое здзейснена выканаўцам і не ахаплялася намерам 

саўдзельнікаў, іншыя саўдзельнікі адміністрацыйнай адказнасці не нясуць. 

7. Хаўруснік нясе адміністрацыйную адказнасць толькі за саўдзел у 

адміністрацыйных правапарушэннях, прадугледжаных артыкуламі: 

1) дробнае раскраданне (артыкул 10.5); 

2) наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне маёмасці (артыкул 10.9); 

3) незаконнае выкарыстанне дзелавой рэпутацыі канкурэнта (артыкул 11.26); 

4) падробка праязных дакументаў (артыкул 11.33); 

5) парушэнне правілаў гандлю і аказання паслуг насельніцтву (артыкул 12.17); 

6) перамяшчэнне тавараў праз мытную граніцу Еўразійскага эканамічнага 

саюза па-за вызначанымі заканадаўствам месцамі або ў неўстаноўлены час (артыкул 

14.1); 

7) выключаны; 

8) выключаны; 

9) незаконнае знішчэнне, выдаленне або пашкоджанне дрэў і хмызнякоў або 

іншай расліннасці (артыкул 15.22); 

10) парушэнне правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і 

рыбалоўства, здабычы іншых водных жывёл (артыкул 15.35); 

11) парушэнне правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання (артыкул 

15.37); 

12) незаконнае пранікненне на аб'екты, якія ахоўваюцца (артыкул 23.14); 

13) незаконнае перасячэнне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь 

(артыкул 23.29); 

131) парушэнне пагранічнага рэжыму (артыкул 23.30); 

14) парушэнне рэжыму Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь 

(артыкул 23.31); 

15) самавольнае заняцце зямельнага ўчастка (артыкул 23.41). 

8. Адказнасць арганізатара і хаўрусніка настае па тым жа артыкуле Асаблівай 

часткі гэтага Кодэкса, што і адказнасць выканаўцы, са спасылкай на гэты артыкул.  

Артыкул 2.5. Здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння паўторна 

1. Паўторнасцю здзяйснення адміністрацыйных правапарушэнняў прызнаецца 

здзяйсненне двух або больш адміністрацыйных правапарушэнняў, прадугледжаных 

адной і той жа часткай артыкула або артыкулам Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, 

калі артыкул складаецца з адной часткі. 

2. Здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння не прызнаецца паўторным, 

калі за раней здзейсненае адміністрацыйнае правапарушэнне фізічная асоба, якая 

яго здзейсніла, або юрыдычная асоба былі вызвалены ад адміністрацыйнай 

адказнасці на падставах, прадугледжаных гэтым Кодэксам, або ў сувязі са 

сканчэннем тэрміну, пасля сканчэння якога фізічная або юрыдычная асоба лічыцца 

асобай, якая не падвяргалася адміністрацыйнаму спагнанню. 

Артыкул 2.6. Працяглае адміністрацыйнае правапарушэнне 

Працяглым адміністрацыйным правапарушэннем прызнаецца дзеянне, 

прадугледжанае гэтым Кодэксам, звязанае з наступным працяглым невыкананнем 

абавязкаў, ускладзеных на фізічную або юрыдычную асобу актам заканадаўства пад 

пагрозай адміністрацыйнага спагнання. Працяглае адміністрацыйнае 
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правапарушэнне пачынаецца з дня здзяйснення ўказанага дзеяння і заканчваецца ў 

выніку дзеянняў асобы, якая яго здзяйсняе, што сведчаць аб спыненні ёй 

працягвання адміністрацыйнага правапарушэння, або з надыходам падзей, якія 

перашкаджаюць далейшаму здзяйсненню адміністрацыйнага правапарушэння. 

Артыкул 2.7. Сукупнасць адміністрацыйных правапарушэнняў 
1. Сукупнасцю адміністрацыйных правапарушэнняў прызнаецца здзяйсненне 

двух ці больш адміністрацыйных правапарушэнняў, прадугледжаных рознымі 

часткамі артыкула (артыкулаў) або артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, 

калі артыкулы складаюцца з адной часткі, ні за адно з якіх асоба не была 

прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці. Пры гэтым не ўлічваюцца 

адміністрацыйныя правапарушэнні, за якія асоба была вызвалена ад 

адміністрацыйнай адказнасці на падставах, прадугледжаных гэтым Кодэксам, або ў 

сувязі са сканчэннем тэрміну, пасля сканчэння якога асоба лічыцца асобай, якая не 

падвяргалася адміністрацыйнаму спагнанню. 

2. Калі адміністрацыйнае правапарушэнне прадугледжана рознымі часткамі 

артыкула (артыкулаў) або артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, калі 

артыкулы складаюцца з адной часткі, з якіх адна норма з'яўляецца агульнай, а 

іншая – спецыяльнай, сукупнасць адміністрацыйных правапарушэнняў адсутнічае і 

адміністрацыйная адказнасць настае паводле спецыяльнай нормы. 

Артыкул 2.8. Тэрмін, пасля сканчэння якога фізічная або юрыдычная 

асоба лічыцца асобай, якая не падвяргалася 

адміністрацыйнаму спагнанню 

Фізічная або юрыдычная асоба лічыцца асобай, якая не падвяргалася 

адміністрацыйнаму спагнанню, калі на працягу аднаго года з дня заканчэння 

выканання асноўнага і дадатковага адміністрацыйных спагнанняў не здзейсніць 

новага адміністрацыйнага правапарушэння. 

ГЛАВА 3 

ВІНА 

Артыкул 3.1. Віна фізічнай асобы і яе формы 

1. Віна – псіхічныя адносіны фізічнай асобы да здзейсненага ёй проціпраўнага 

дзеяння, выяўленыя ў форме намеру або неасцярожнасці. 

2. Вінаватай у здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння можа быць 

прызнана толькі фізічная асоба пры свядомасці, якая здзейсніла проціпраўнае 

дзеянне наўмысна або  з-за неасцярожнасці. 

Артыкул 3.2. Здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння наўмысна 

1. Адміністрацыйным правапарушэннем, здзейсненым наўмысна, прызнаецца 

проціпраўнае дзеянне, здзейсненае з прамым або ўскосным намерам. 

2. Адміністрацыйнае правапарушэнне прызнаецца здзейсненым з прамым 

намерам, калі фізічная асоба, якая яго здзейсніла, усведамляла проціпраўнасць 

свайго дзеяння, прадбачыла яго шкодныя наступствы і жадала іх надыходу. 

3. Адміністрацыйнае правапарушэнне прызнаецца здзейсненым з ускосным 

намерам, калі фізічная асоба, якая яго здзейсніла, усведамляла проціпраўнасць 

свайго дзеяння, прадбачыла яго шкодныя наступствы, не жадала, але свядома 

дапускала надыход гэтых наступстваў або адносілася да іх абыякава. 

Артыкул 3.3. Здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння з-за 

неасцярожнасці 
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1. Адміністрацыйным правапарушэннем, здзейсненым з-за неасцярожнасці, 

прызнаецца проціпраўнае дзеянне, здзейсненае  з-за легкадумнасці або нядбайнасці. 

2. Адміністрацыйнае правапарушэнне прызнаецца здзейсненым  з-за 

легкадумнасці, калі фізічная асоба, якая яго здзейсніла, прадбачыла магчымасць 

надыходу шкодных наступстваў свайго дзеяння, але без дастатковых падстаў 

разлічвала на іх прадухіленне. 

3. Адміністрацыйнае правапарушэнне прызнаецца здзейсненым  з-за 

нядбайнасці, калі фізічная асоба, якая яго здзейсніла, не прадбачыла магчымасці 

надыходу шкодных наступстваў свайго дзеяння, хоць пры неабходнай уважлівасці і 

прадбачлівасці павінна была і магла іх прадбачыць. 

Артыкул 3.4. Віна ў здзейсненым адміністрацыйным правапарушэнні, не 

звязаным з надыходам наступстваў 

Форма віны пры здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння, не звязанага 

з надыходам шкодных наступстваў, выяўляецца ў адносінах фізічнай асобы да 

проціпраўнага дзеяння. 

Артыкул 3.5. Віна юрыдычнай асобы 

Юрыдычная асоба прызнаецца вінаватай у здзяйсненні адміністрацыйнага 

правапарушэння, калі будзе выяўлена, што гэта юрыдычная асоба не захавала 

нормы (правілы), за парушэнне якіх прадугледжана адміністрацыйная адказнасць, і 

гэта асоба не прыняла ўсе меры для іх захавання. 

ГЛАВА 4 

ПРЫНЦЫПЫ І ЎМОВЫ АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ АДКАЗНАСЦІ 

Артыкул 4.1. Адміністрацыйная адказнасць 
Адміністрацыйная адказнасць выяўляецца ў прымяненні адміністрацыйнага 

спагнання да фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, а 

таксама да юрыдычнай асобы, прызнанай вінаватай і падлеглай адміністрацыйнай 

адказнасці ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам. 

Артыкул 4.2. Прынцыпы адміністрацыйнай адказнасці 

1. Адміністрацыйная адказнасць грунтуецца на прынцыпах законнасці, 

роўнасці перад законам, непазбежнасці адказнасці, вінаватай адказнасці, 

справядлівасці і гуманізму. 

2. Прыцягненне і вызваленне ад адміністрацыйнай адказнасці ажыццяўляюцца 

няйнакш як паводле пастановы (рашэння) кампетэнтнага органа (службовай асобы) 

і на падставе гэтага Кодэкса. 

3. Фізічныя асобы, якія здзейснілі адміністрацыйныя правапарушэнні, роўныя 

перад законам і падлягаюць адміністрацыйнай адказнасці незалежна ад полу, расы, 

нацыянальнасці, мовы, паходжання, маёмаснага і службовага становішча, месца 

жыхарства або месца знаходжання, адносін да рэлігіі, перакананняў, прыналежнасці 

да грамадскіх аб'яднанняў, а таксама іншых абставін. 

4. Юрыдычныя асобы, якія прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці, 

роўныя перад законам і падлягаюць адміністрацыйнай адказнасці незалежна ад 

формы ўласнасці, месца знаходжання, арганізацыйна-прававой формы і 

падначаленасці, а таксама іншых абставін. 

5. Кожная фізічная асоба, прызнаная вінаватай у здзяйсненні 

адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама юрыдычная асоба, віна якой у 



дачыненні да здзейсненага адміністрацыйнага правапарушэння выяўлена, 

падлягаюць прыцягненню да адміністрацыйнай адказнасці. 

6. Асоба падлягае адміністрацыйнай адказнасці толькі за тыя 

адміністрацыйныя правапарушэнні, у дачыненні да якіх выяўлена яе віна. 

7. Адміністрацыйная адказнасць павінна быць справядлівай і гуманнай, гэта 

значыць адміністрацыйнае спагнанне павінна прызначацца з улікам характару і 

шкодных наступстваў здзейсненага адміністрацыйнага правапарушэння, абставін 

яго здзяйснення, асабістых якасцяў фізічнай асобы, якая здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне. 

8. Фізічнай асобе, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, павінна 

быць прызначана адміністрацыйнае спагнанне, неабходнае і дастатковае для яго 

выхавання. Адміністрацыйнае спагнанне не мае сваёй мэтай знявагу чалавечай 

годнасці фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, або 

прычыненне ёй фізічных пакут. 

9. Адміністрацыйнае спагнанне, якое накладаецца на юрыдычную асобу і 

індывідуальнага прадпрымальніка, не мае мэтай прычыненне шкоды іх дзелавой 

рэпутацыі. 

Артыкул 4.3. Узрост, з якога настае адміністрацыйная адказнасць 
1. Адміністрацыйнай адказнасці падлягае фізічная асоба, якая дасягнула да 

часу здзяйснення правапарушэння шаснаццацігадовага ўзросту, за выключэннем 

выпадкаў, прадугледжаных гэтым Кодэксам. 

2. Фізічная асоба, якая здзейсніла забароненае гэтым Кодэксам дзеянне ва 

ўзросце ад чатырнаццаці да шаснаццаці гадоў, падлягае адміністрацыйнай 

адказнасці толькі: 

1) за наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання і іншыя гвалтоўныя 

дзеянні (артыкул 9.1); 

2) за дробнае раскраданне (артыкул 10.5); 

3) за наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне маёмасці (артыкул 10.9); 

4) за парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі ў лясах або на тарфяніках 

(артыкул 15.29); 

5) за жорсткае абыходжанне з жывёламі (артыкул 15.45); 

6) за раскладанне вогнішча ў забароненых месцах (артыкул 15.58); 

7) за дробнае хуліганства (артыкул 17.1); 

8) за парушэнне правілаў, якія забяспечваюць бяспеку руху на чыгуначным 

або гарадскім электрычным транспарце (часткі 1–3, 5 артыкула 18.3); 

9) за парушэнне правілаў карыстання сродкамі чыгуначнага транспарту 

(артыкул 18.4); 

10) за парушэнне правілаў карыстання транспартным сродкам (артыкул 18.9); 

11) за парушэнне правілаў карыстання метрапалітэнам (артыкул 18.10); 

12) за парушэнне патрабаванняў аб забеспячэнні захаванасці грузаў на 

транспарце (артыкул 18.34); 

13) за знішчэнне, пашкоджанне або страту гісторыка-культурных 

каштоўнасцей або культурных каштоўнасцей, якім можа быць нададзены статус 

гісторыка-культурнай каштоўнасці (артыкул 19.4); 

14) за парушэнне парадку ўскрыцця воінскіх пахаванняў і правядзення 

пошукавых работ (артыкул 19.7); 

15) за незаконныя дзеянні ў дачыненні да газавай, пнеўматычнай або кідальнай 

зброі (артыкул 23.46); 
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16) за незаконныя дзеянні ў дачыненні да халоднай зброі (артыкул 23.47). 

3. Не падлягае адміністрацыйнай адказнасці фізічная асоба, якая дасягнула 

ўзросту, прадугледжанага часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, калі будзе выяўлена, 

што ў выніку адставання ў разумовым развіцці, не звязанага з псіхічным 

расстройствам (захворваннем), яна ў час здзяйснення дзеяння была не здольная 

ўсведамляць яго фактычны характар або проціпраўнасць. 

Артыкул 4.4. Бессвядомасць 

Не падлягае адміністрацыйнай адказнасці фізічная асоба, якая ў час 

здзяйснення дзеяння знаходзілася ў стане бессвядомасці, гэта значыць не магла 

ўсведамляць фактычны характар і проціпраўнасць свайго дзеяння (бяздзейнасці) 

або кіраваць ім у выніку псіхічнага расстройства (захворвання). 

Артыкул 4.5. Дзеянні, якія цягнуць за сабой адміністрацыйную 

адказнасць па патрабаванні 

Дзеянні, якія маюць прыкметы адміністрацыйных правапарушэнняў: 

наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання і іншыя гвалтоўныя дзеянні 

або парушэнне абароннага прадпісання (артыкул 9.1); 

паклёп (артыкул 9.2); 

знявага (артыкул 9.3); 

адмова ў даванні грамадзяніну інфармацыі (артыкул 9.6); 

парушэнне аўтарскага права, сумежных правоў і права прамысловай уласнасці 

(артыкул 9.21); 

прыўлашчванне знойдзенай маёмасці (артыкул 10.6); 

прычыненне маёмаснага ўрону (артыкул 10.7); 

знішчэнне або пашкоджанне пасеваў, сабранага ўраджаю сельскагаспадарчых 

культур або насаджэнняў (артыкул 10.8); 

наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне маёмасці (артыкул 10.9); 

нядобрасумленная канкурэнцыя (артыкул 11.26); 

парушэнне правілаў дарожнага руху асобай, якая кіруе транспартным сродкам, 

што выклікала прычыненне пацярпеламу лёгкага цялеснага пашкоджання (частка 

1 артыкула 18.17); 

парушэнне правілаў дарожнага руху пешаходам і іншымі ўдзельнікамі 

дарожнага руху (частка 4 артыкула 18.23) у выпадку прычынення пешаходам, 

асобай, якая кіруе веласіпедам, гужавым транспартным сродкам, або асобай, якая 

ўдзельнічае ў дарожным руху і не кіруе транспартным сродкам, пацярпеламу 

лёгкага цялеснага пашкоджання або пашкоджання транспартнага сродку, грузу, 

дарожнага пакрыцця, дарожных і іншых збудаванняў або іншай маёмасці; 

выдаванне камерцыйнай або іншай тайны, якая ахоўваецца законам, або 

персанальных даных (артыкул 22.13), – 

цягнуць за сабой адміністрацыйную адказнасць толькі пры наяўнасці 

выказанага ва ўстаноўленым Працэсуальна-выканаўчым кодэксам Рэспублікі 

Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях парадку патрабавання 

пацярпелага або законнага прадстаўніка прыцягнуць асобу, якая здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне, да адміністрацыйнай адказнасці. 

Артыкул 4.6. Адказнасць непаўналетніх 

1. Адміністрацыйная адказнасць непаўналетніх ва ўзросце ад чатырнаццаці да 

васямнаццаці гадоў, якія здзейснілі адміністрацыйныя правапарушэнні, настае ў 

адпаведнасці з гэтым Кодэксам. 
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2. На непаўналетніх ва ўзросце ад чатырнаццаці да васямнаццаці гадоў не 

можа накладацца адміністрацыйнае спагнанне ў выглядзе адміністрацыйнага 

арышту, а на непаўналетніх ва ўзросце ад чатырнаццаці да шаснаццаці гадоў не 

могуць накладацца таксама адміністрацыйныя спагнанні ў выглядзе штрафу (за 

выключэннем выпадкаў, калі яны маюць свой заробак, стыпендыю і (або) іншы 

ўласны даход) або папраўчых работ. 

3. На непаўналетніх ва ўзросце ад чатырнаццаці да васямнаццаці гадоў можа 

накладацца адміністрацыйнае спагнанне ў выглядзе папярэджання незалежна ад 

таго, ці прадугледжана яно ў санкцыі артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса. 

Артыкул 4.7. Адказнасць ваеннаслужачых і іншых асоб, на якіх 

распаўсюджваецца дзеянне дысцыплінарных статутаў або 

спецыяльных палажэнняў аб дысцыпліне 

1. Асобы, на якіх распаўсюджваецца статус ваеннаслужачага, а таксама асобы 

начальніцкага і радавога саставу органаў унутраных спраў, Следчага камітэта 

Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь, 

органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі 

Беларусь, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях нясуць адказнасць 

за здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў на агульных падставах. 

Да ўказаных асоб не могуць быць прыменены адміністрацыйныя спагнанні ў 

выглядзе папраўчых работ або адміністрацыйнага арышту, а да ваеннаслужачых 

тэрміновай ваеннай службы – і штраф. 

2. Фізічныя асобы, акрамя ўказаных у частцы 1 гэтага артыкула, на якіх 

распаўсюджваецца дзеянне дысцыплінарных статутаў або спецыяльных палажэнняў 

аб дысцыпліне, за здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў нясуць 

адміністрацыйную адказнасць на агульных падставах. 

Артыкул 4.8. Адказнасць індывідуальнага прадпрымальніка і 

юрыдычнай асобы 

1. Фізічная асоба нясе адміністрацыйную адказнасць як індывідуальны 

прадпрымальнік за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння, звязанага з 

прадпрымальніцкай дзейнасцю, якую яна ажыццяўляе, калі гэта прадугледжана 

санкцыяй артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса. Пры гэтым за здзяйсненне 

адміністрацыйнага правапарушэння ў галіне фінансаў, рынку каштоўных папер і 

банкаўскай дзейнасці, у галіне прадпрымальніцкай дзейнасці, супраць парадку 

падаткаабкладання, парадку мытнага рэгулявання фізічная асоба нясе 

адміністрацыйную адказнасць як індывідуальны прадпрымальнік пры наяўнасці 

хаця б адной з наступных умоў: 

1) здзейсненым дзеяннем прычынена шкода жыццю ці здароўю людзей або 

створана пагроза прычынення шкоды жыццю ці здароўю людзей; 

2) здзейсненым дзеяннем прычынена маёмасная шкода правам і інтарэсам, якія 

ахоўваюцца гэтым Кодэксам, у памеры, большым за сорак базавых велічынь; 

3) кошт прадмета адміністрацыйнага правапарушэння перавышае сорак 

базавых велічынь; 

4) сума здзелкі, знешнегандлёвай аперацыі або даходу ў сукупнасці перавышае 

сорак базавых велічынь – у выпадках, калі ў санкцыі артыкула (частцы артыкула, 

калі артыкул складаецца з некалькіх частак) Асаблівай часткі гэтага Кодэкса 

прадугледжана вызначэнне штрафу ў працэнтных або кратных адносінах да сумы 

здзелкі, знешнегандлёвай аперацыі або даходу; 
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5) сума даходу перавышае сорак базавых велічынь – у выпадках, калі ў 

санкцыі артыкула (частцы артыкула, калі артыкул складаецца з некалькіх 

частак) Асаблівай часткі гэтага Кодэкса прадугледжана канфіскацыя даходу, 

атрыманага ў выніку проціпраўнай дзейнасці; 

6) у санкцыі артыкула (частцы артыкула, калі артыкул складаецца з некалькіх 

частак) Асаблівай часткі гэтага Кодэкса прадугледжана абавязковая канфіскацыя. 

2. Прыцягненне індывідуальнага прадпрымальніка да адміністрацыйнай 

адказнасці выключае накладанне на яго адміністрацыйнага спагнання, 

прадугледжанага тым жа артыкулам Асаблівай часткі гэтага Кодэкса для фізічнай 

асобы. 

3. Юрыдычная асоба нясе адміністрацыйную адказнасць, калі гэта 

прадугледжана санкцыяй артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса. Пры гэтым за 

здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння ў галіне фінансаў, рынку 

каштоўных папер і банкаўскай дзейнасці, у галіне прадпрымальніцкай дзейнасці, 

супраць парадку падаткаабкладання, парадку мытнага рэгулявання юрыдычная 

асоба нясе адміністрацыйную адказнасць пры наяўнасці хаця б адной з умоў, 

указаных у пунктах 1–6 часткі 1 гэтага артыкула. 

4. За здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў, прадугледжаных 

часткамі 1–3 артыкула 11.16, артыкуламі 11.21, 11.43, 11.64, 11.65, 11.70, часткай 

1 артыкула 11.72, артыкуламі 11.79, 11.80, часткай 5 артыкула 12.10, часткамі 2–

6 артыкула 12.11, артыкуламі 12.28, 12.36, 12.47, часткамі 1 і 9 артыкула 13.6, 

часткамі 1 і 2 артыкула 13.7, часткамі 1 і 2 артыкула 13.10, часткай 1 артыкула 

13.11 гэтага Кодэкса, індывідуальны прадпрымальнік і юрыдычная асоба нясуць 

адміністрацыйную адказнасць незалежна ад умоў, указаных у пунктах 1–6 часткі 1 

гэтага артыкула. 

5. Пры зліцці некалькіх юрыдычных асоб да адміністрацыйнай адказнасці за 

здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння прыцягваецца ўзнікшая новая 

юрыдычная асоба, якая ўзнікла. 

6. Пры далучэнні юрыдычнай асобы да іншай юрыдычнай асобы да 

адміністрацыйнай адказнасці за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння 

прыцягваецца юрыдычная асоба, да якой далучылася іншая юрыдычная асоба. 

7. Пры раздзяленні юрыдычнай асобы або пры вылучэнні са складу 

юрыдычнай асобы адной або некалькіх юрыдычных асоб да адміністрацыйнай 

адказнасці за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння прыцягваецца тая 

юрыдычная асоба, да якой у адпаведнасці з раздзяляльным балансам перайшлі 

правы і абавязкі па заключаных здзелках або маёмасці, у сувязі з якімі было 

здзейснена адміністрацыйнае правапарушэнне. 

8. Пры пераўтварэнні юрыдычнай асобы аднаго віду ў юрыдычную асобу 

іншага віду да адміністрацыйнай адказнасці за здзяйсненне адміністрацыйнага 

правапарушэння прыцягваецца новая юрыдычная асоба, якая ўзнікла. 

9. Накладанне адміністрацыйнага спагнання на юрыдычную асобу не вызваляе 

ад адміністрацыйнай адказнасці за гэта правапарушэнне вінаватую службовую 

асобу юрыдычнай асобы, роўна як і прыцягненне да адміністрацыйнай або 

крымінальнай адказнасці службовай асобы юрыдычнай асобы не вызваляе ад 

адміністрацыйнай адказнасці за гэта правапарушэнне юрыдычную асобу. 

  
Заўвага. Базавая велічыня для мэт гэтага артыкула прымаецца ў памеры, устаноўленым на 

дзень здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, а калі такі дзень выявіць немагчыма, – на 

дзень яго выяўлення. 
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Артыкул 4.9. Адказнасць уласнікаў (уладальнікаў) транспартных сродкаў 

1. У выпадках фіксацыі перавышэння хуткасці руху, парушэння правілаў 

прыпынення або стаянкі транспартнага сродку спецыяльнымі тэхнічнымі сродкамі, 

якія працуюць у аўтаматычным рэжыме, і маюць функцыі фота- і кіназдымкі, 

відэазапісу, адміністрацыйнай адказнасці падлягае ўласнік (уладальнік) 

транспартнага сродку, за выключэннем выпадкаў, вызначаных часткамі 3 і 4 гэтага 

артыкула. 

2. У выпадку, калі ўласнікам (уладальнікам) транспартнага сродку з'яўляецца 

юрыдычная асоба, прыцягненню да адміністрацыйнай адказнасці ў парадку, 

прадугледжаным часткай 31 артыкула 10.3 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, падлягае асоба, якая 

кіравала такім транспартным сродкам. 

3. Пры наяўнасці ў органа, які вядзе адміністрацыйны працэс, да вынясення 

пастановы аб накладанні адміністрацыйнага спагнання ў парадку, прадугледжаным 

часткай 31 артыкула 10.3 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адміністрацыйных правапарушэннях, інфармацыі аб асобе, якая кіравала 

транспартным сродкам у момант фіксацыі адміністрацыйнага правапарушэння, 

адміністрацыйнай адказнасці падлягае гэта асоба. 

4. Уласнік (уладальнік) транспартнага сродку не падлягае адміністрацыйнай 

адказнасці, калі пры вядзенні адміністрацыйнага працэсу будзе выяўлена, што ў 

момант фіксацыі адміністрацыйнага правапарушэння транспартны сродак 

знаходзіўся ў валоданні ці ў карыстанні іншай асобы або да гэтага моманту выбыў з 

яго ўладання ў выніку проціпраўных дзеянняў іншых асоб. 

ГЛАВА 5 

АБСТАВІНЫ, ЯКІЯ ВЫКЛЮЧАЮЦЬ ПРЫЗНАННЕ ДЗЕЯННЯ 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫМ ПРАВАПАРУШЭННЕМ 

Артыкул 5.1. Неабходная абарона 

1. Кожная фізічная асоба мае права на абарону ад проціпраўнага замаху. Гэта 

права належыць ёй незалежна ад магчымасці пазбегнуць замаху або звярнуцца за 

дапамогай да іншых фізічных асоб ці ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў. 

2. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем дзеянне, здзейсненае ў 

стане неабходнай абароны, гэта значыць пры абароне жыцця, здароўя, правоў 

асобы, якая абараняецца, або іншай фізічнай асобы, інтарэсаў грамадства, дзяржавы 

або юрыдычнай асобы, ад проціпраўнага замаху шляхам прычынення шкоды асобе, 

якая замахваецца. 

Артыкул 5.2. Прычыненне шкоды пры затрыманні фізічнай асобы, якая 

здзейсніла злачынства або адміністрацыйнае правапарушэнне 
Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем прычыненне шкоды 

фізічнай асобе, якая здзейсніла злачынства або адміністрацыйнае правапарушэнне, 

пры яе затрыманні для перадачы ўпаўнаважаным дзяржаўным органам і стрымання 

магчымасці здзяйснення ёю новых злачынстваў або адміністрацыйных 

правапарушэнняў, калі яна спрабуе або можа скрыцца ад органа крымінальнага 

пераследавання, суда або органа, які вядзе адміністрацыйны працэс, калі іншымі 

сродкамі затрымаць такую асобу было немагчыма. 

Артыкул 5.3. Крайняя неабходнасць 

1. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем дзеянне, здзейсненае ў 

стане крайняй неабходнасці, гэта значыць для прадухілення або ліквідацыі 

небяспекі, якая непасрэдна пагражае асобе, правам і законным інтарэсам гэтай 
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асобы або іншых асоб, інтарэсам грамадства або дзяржавы, калі гэта небяспека пры 

гэтых абставінах не магла быць ліквідавана іншымі сродкамі і калі прычыненая 

шкода не з'яўляецца больш значнай, чым прадухіленая. 

2. Стан крайняй неабходнасці прызнаецца таксама ў выпадку, калі дзеянні, 

здзейсненыя з мэтай прадухілення небяспекі, не дасягнулі сваёй мэты і шкода 

настала, нягледзячы на намаганні фізічнай асобы, якая добрасумленна разлічвала яе 

прадухіліць. 

Артыкул 5.4. Абгрунтаваная рызыка 

1. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем прычыненне шкоды 

законным інтарэсам, якія ахоўваюцца гэтым Кодэксам, пры абгрунтаванай рызыцы 

для дасягнення карыснай для грамадства мэты. 

2. Рызыка прызнаецца абгрунтаванай, калі здзейсненае дзеянне адпавядае 

сучасным навукова-тэхнічным ведам і вопыту, а пастаўленая мэта не магла быць 

дасягнута не звязанымі з рызыкай дзеяннямі і фізічная або юрыдычная асоба, якая 

дапусціла рызыку, абгрунтавана разлічвала, што прыняла ўсе магчымыя меры для 

прадухілення шкодных наступстваў. 

3. Эканамічная (дзелавая) рызыка можа прызнавацца абгрунтаванай, калі 

пастаўленая мэта магла быць дасягнута і не рызыкоўнымі дзеяннямі (рашэннямі), 

але з меншым эканамічным вынікам. 

Артыкул 5.5. Іншыя абставіны, якія выключаюць прызнанне дзеяння 

адміністрацыйным правапарушэннем 

Не з'яўляюцца адміністрацыйнымі правапарушэннямі пры ўмове ліквідацыі 

парушэнняў і (або) пакрыцця прычыненай дзяржаве або іншым асобам шкоды не 

пазней за тры рабочыя дні з дня падпісання акта праверкі, праведзенай у 

адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, а таксама міжнароднымі дагаворамі і актамі, 

якія складаюць права Еўразійскага эканамічнага саюза: 

нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай (за 

выключэннем службовай асобы юрыдычнай асобы) падаткаў, збораў (пошлін), 

іншых абавязковых плацяжоў у рэспубліканскі або мясцовыя бюджэты (далей у 

гэтым артыкуле – іншыя абавязковыя плацяжы), улік якіх ажыццяўляюць 

падатковыя органы, у памеры, не большым за адзін працэнт ад вылічаных такімі 

асобамі сум падаткаў, збораў (пошлін), іншых абавязковых плацяжоў, улік якіх 

ажыццяўляецца падатковымі органамі, па выніках кожнага каляндарнага года (яго 

часткі, калі праверцы падлягала частка каляндарнага года); 

нявыплата або няпоўная выплата службовай асобай юрыдычнай асобы 

падаткаў, збораў (пошлін), іншых абавязковых плацяжоў, улік якіх ажыццяўляецца 

падатковымі органамі, калі сума даналічаных падаткаў, збораў (пошлін), іншых 

абавязковых плацяжоў за перыяд выканання службовай асобай адпаведных 

функцый (але не больш чым за правераны перыяд) не перавышае аднаго працэнта 

ад агульнай сумы вылічаных плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай за ўказаны 

перыяд сум падаткаў, збораў (пошлін), іншых абавязковых плацяжоў, улік якіх 

ажыццяўляюць падатковыя органы; 

невыкананне або неналежнае выкананне іншых абавязацельстваў, якія 

пацягнулі за сабой прычыненне маёмаснай шкоды, у тым ліку завышэнне кошту 

такіх абавязацельстваў перад бюджэтам, у памеры, не большым за адзін працэнт ад 

абавязацельстваў, якія падлягалі выкананню за правераны перыяд ( для службовай 

асобы юрыдычнай асобы – за перыяд выканання ёй адпаведных функцый, але не 

больш чым за правераны перыяд), а таксама выкарыстанне грашовых сродкаў і 



таварна-матэрыяльных каштоўнасцей з парушэннем патрабаванняў заканадаўства 

на суму, не большую за дзесяць базавых велічынь; 

нявыплата або няпоўная выплата ва ўстаноўлены тэрмін юрыдычнай асобай 

або індывідуальным прадпрымальнікам мытнага плацяжу, у тым ліку здзейсненыя 

службовай асобай юрыдычнай асобы, у памеры не большым за адзін працэнт ад 

выплачаных сум мытных плацяжоў за кожны каляндарны год, у якім было 

здзейснена такое дзеянне. 

РАЗДЗЕЛ ІІІ 

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ СПАГНАННЕ 

ГЛАВА 6 

ПАНЯЦЦЕ, МЭТЫ І ВІДЫ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ СПАГНАННЯЎ 

Артыкул 6.1. Паняцце і мэты адміністрацыйнага спагнання 

1. Адміністрацыйнае спагнанне з'яўляецца мерай адміністрацыйнай 

адказнасці. 

2. Адміністрацыйнае спагнанне, якое накладаецца на фізічную асобу, 

прымяняецца ў мэтах выхавання фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае 

правапарушэнне, а таксама папярэджання здзяйснення новых правапарушэнняў як 

самой фізічнай асобай, якая здзейсніла такое правапарушэнне, так і іншымі 

фізічнымі асобамі. 

3. Адміністрацыйнае спагнанне, якое накладаецца на юрыдычную асобу, 

прымяняецца ў мэтах папярэджання здзяйснення новых адміністрацыйных 

правапарушэнняў. 

4. Прымяненне адміністрацыйнага спагнання заклікана садзейнічаць 

аднаўленню справядлівасці і з'яўляецца падставай для спагнання з фізічнай або 

юрыдычнай асобы пакрыцця шкоды ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам. 

Артыкул 6.2. Віды адміністрацыйных спагнанняў 

1. За здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў прымяняюцца 

наступныя віды адміністрацыйных спагнанняў: 

1) папярэджанне; 

2) штраф; 

3) папраўчыя работы; 

4) адміністрацыйны арышт; 

5) пазбаўленне спецыяльнага права; 

6) пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю; 

7) канфіскацыя; 

8) дэпартацыя; 

9) спагнанне кошту; 

10) адміністрацыйная забарона на наведванне фізкультурна-спартыўных 

збудаванняў. 

2. У дачыненні да юрыдычных асоб прымяняюцца адміністрацыйныя 

спагнанні, указаныя ў пунктах 1, 2, 6, 7, 9 часткі 1 гэтага артыкула. 

3. Адміністрацыйныя спагнанні, указаныя ў пунктах 3, 4, 6, 7, 9, 10 часткі 1 

гэтага артыкула, накладае толькі суд, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных 

часткай 4 гэтага артыкула. 

4. Адміністрацыйныя спагнанні ў выглядзе адміністрацыйнага арышту за 

здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння, прадугледжанага артыкулам 

9.27 гэтага Кодэкса, а таксама ў выглядзе пазбаўлення права займацца дзейнасцю, 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=9.27
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=9.27


звязанай з кіраваннем транспартнымі сродкамі, накладаюць органы ўнутраных 

спраў. 

Артыкул 6.3. Асноўныя і дадатковыя адміністрацыйныя спагнанні 

1. Папярэджанне, штраф, папраўчыя работы і адміністрацыйны арышт 

прымяняюцца ў якасці асноўнага адміністрацыйнага спагнання. 

2. Пазбаўленне спецыяльнага права, пазбаўленне права займацца пэўнай 

дзейнасцю, а таксама дэпартацыя могуць прымяняцца як у якасці асноўнага, так і 

дадатковага адміністрацыйнага спагнання. 

3. Канфіскацыя, спагнанне кошту, адміністрацыйная забарона на наведванне 

фізкультурна-спартыўных збудаванняў прымяняюцца ў якасці дадатковага 

адміністрацыйнага спагнання. 

4. За адно адміністрацыйнае правапарушэнне могуць быць накладзены 

асноўнае або асноўнае і дадатковыя адміністрацыйныя спагнанні. 

5. Дадатковыя адміністрацыйныя спагнанні прымяняюцца ў выпадках, 

прадугледжаных артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, за выключэннем 

спагнання кошту і адміністрацыйнай забароны на наведванне фізкультурна-

спартыўных збудаванняў. 

Артыкул 6.4. Папярэджанне 
Папярэджанне заключаецца ў пісьмовай перасцярозе асобы аб 

недапушчальнасці проціпраўных паводзін. 

Артыкул 6.5. Штраф 

1. Штраф з'яўляецца грашовым спагнаннем, памер якога вызначаецца ў 

беларускіх рублях зыходзячы з базавай велічыні, устаноўленай заканадаўствам на 

дзень вынясення пастановы аб накладанні адміністрацыйнага спагнання, а ў 

выпадках, прадугледжаных артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, – у 

працэнтных або кратных адносінах да кошту прадмета здзейсненага 

адміністрацыйнага правапарушэння, сумы ўрону, здзелкі або да даходу, атрыманага 

ў выніку здзелкі. 

2. Мінімальны памер штрафу, які вылічваецца ў базавых велічынях і 

накладаецца на фізічную асобу, не можа быць меншы за адну дзясятую базавай 

велічыні. Мінімальны памер штрафу, які вылічваецца ў базавых велічынях і 

накладаецца на індывідуальнага прадпрымальніка, не можа быць меншы за дзве 

базавыя велічыні, а на юрыдычную асобу – меншы за дзесяць базавых велічынь. 

Штраф, які вылічваецца ў базавых велічынях, за адміністрацыйныя правапарушэнні 

супраць парадку падаткаабкладання, а таксама прадугледжаныя артыкулам 

23.74 гэтага Кодэкса, які накладаецца на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу, можа быць устаноўлены ў меншым памеры, але не можа быць 

меншы за адну дзясятую базавай велічыні для індывідуальнага прадпрымальніка, не 

меншы за пяць дзясятых базавай велічыні для юрыдычнай асобы. 

3. Максімальны памер штрафу, які вылічваецца ў базавых велічынях і 

накладаецца на фізічную асобу, не можа перавышаць пяцьдзясят базавых велічынь, 

за парушэнне заканадаўства ў галіне бяспекі руху і эксплуатацыі транспарту, 

парушэнне тэрмінаў праектавання, будаўніцтва, тэхнічнага перааснашчэння 

вытворчасцей прадукцыі дрэваапрацоўкі – сто базавых велічынь, а за парушэнне 

заканадаўства аб працы, у галіне фінансаў, рынку каштоўных папер, банкаўскай 

дзейнасці і прадпрымальніцкай дзейнасці, парадку падаткаабкладання і кіравання – 

дзвесце базавых велічынь. Максімальны памер штрафу, які вылічваецца ў базавых 

велічынях і накладаецца на індывідуальнага прадпрымальніка, не можа перавышаць 
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дзвесце базавых велічынь, за парушэнне тэрмінаў праектавання, будаўніцтва, 

тэхнічнага перааснашчэння вытворчасцей прадукцыі дрэваапрацоўкі – трыста 

базавых велічынь, а за парушэнне заканадаўства аб працы, у галіне фінансаў, рынку 

каштоўных папер, банкаўскай дзейнасці і прадпрымальніцкай дзейнасці, парадку 

падаткаабкладання і кіравання – пяцьсот базавых велічынь. Максімальны памер 

штрафу, які вылічваецца ў базавых велічынях і накладаецца на юрыдычную асобу, 

не можа перавышаць тысячу базавых велічынь. 

4. Максімальны памер штрафу, які вылічваецца ў працэнтных або кратных 

адносінах да кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, сумы ўрону, 

здзелкі або даходу, атрыманага ў выніку здзелкі, не можа перавышаць двухкратны 

памер кошту (сумы) адпаведнага прадмета, сумы ўрону, здзелкі або даходу, 

атрыманага ў выніку здзелкі. Штраф за правапарушэнні ў галіне фінансаў, рынку 

каштоўных папер, банкаўскай дзейнасці і прадпрымальніцкай дзейнасці, супраць 

парадку выкарыстання паліўна-энергетычных рэсурсаў можа быць устаноўлены з 

перавышэннем указанага памеру, але не можа перавышаць пяцікратны памер кошту 

(сумы) адпаведнага прадмета, сумы ўрону, здзелкі або даходу, атрыманага ў выніку 

здзелкі. 

5. Памер штрафу, які накладаецца на фізічную асобу ў адпаведнасці з 

артыкулам 86 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, устанаўліваецца ад пяці 

да трыццаці базавых велічынь. 

6. Пры накладанні штрафу на фізічную асобу ў парадку, устаноўленым часткай 

3 артыкула 10.3 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адміністрацыйных правапарушэннях, прымяняецца ніжняя мяжа штрафу, 

прадугледжаная за здзейсненае правапарушэнне, а ў выпадку яго неўстанаўлення ў 

санкцыі артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса – не больш за пяць дзясятых 

базавай велічыні. Пры гэтым у выпадку нявыплаты такога штрафу ў тэрміны, 

устаноўленыя часткай 1 артыкула 15.3 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, прыменены памер 

штрафу павялічваецца на дзве базавыя велічыні. 

7. Палажэнне часткі 6 гэтага артыкула не прымяняецца: 

1) да фізічнай асобы, калі ў санкцыі артыкула (частцы артыкула, калі артыкул 

складаецца з некалькіх частак) Асаблівай часткі гэтага Кодэкса прадугледжаны 

адміністрацыйны арышт, пазбаўленне спецыяльнага права, пазбаўленне права 

займацца пэўнай дзейнасцю або канфіскацыя; 

2) да індывідуальнага прадпрымальніка, калі здзейсненае адміністрацыйнае 

правапарушэнне звязана з прадпрымальніцкай дзейнасцю, якая ажыццяўляецца ім; 

3) калі паўторнае здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння цягне за 

сабой крымінальную адказнасць; 

4) па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, указаных у артыкуле 

4.5 гэтага Кодэкса; 

5) да замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства, калі ў санкцыі 

артыкула (частцы артыкула, калі артыкул складаецца з некалькіх частак) Асаблівай 

часткі гэтага Кодэкса прадугледжана дэпартацыя, за выключэннем замежнага 

грамадзяніна або асобы без грамадзянства, якія прыбылі ў пункт пропуску праз 

Дзяржаўную граніцу Рэспублікі Беларусь для выезду з Рэспублікі Беларусь. 

Артыкул 6.6. Папраўчыя работы 
1. Папраўчыя работы ўстанаўліваюцца на тэрмін ад аднаго да двух месяцаў і 

адбываюцца па месцы работы фізічнай асобы, вызваленай ад крымінальнай 
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адказнасці з прыцягненнем да адміністрацыйнай адказнасці ў парадку, 

прадугледжаным артыкулам 86 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. 

2. З заробку фізічнай асобы, якой прызначаны папраўчыя работы ў 

адпаведнасці з часткай 1 гэтага артыкула, праводзіцца вылічэнне ў даход дзяржавы 

ў памеры дваццаці працэнтаў. 

3. Папраўчыя работы не могуць быць прызначаны цяжарным жанчынам, 

інвалідам І і ІІ групы, асобам, якія знаходзяцца ў водпуску  для догляду за дзіцём, 

асобам, якія дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, а таксама асобам, 

указаным у частцы 2 артыкула 4.6 і частцы 1 артыкула 4.7 гэтага Кодэкса. 

Артыкул 6.7. Адміністрацыйны арышт 

1. Адміністрацыйны арышт заключаецца ва ўтрыманні фізічнай асобы ва 

ўмовах ізаляцыі ў месцах, якія вызначаюцца органам, што кіруе выкананнем 

адміністрацыйных спагнанняў, і ўстанаўліваецца на тэрмін да пятнаццаці сутак. 

2. Адміністрацыйны арышт не можа прымяняцца да цяжарных жанчын, 

інвалідаў І і ІІ групы, жанчын і адзінокіх мужчын, якія маюць на ўтрыманні 

непаўналетніх дзяцей або дзяцей-інвалідаў, да асоб, якія маюць на ўтрыманні 

інвалідаў І групы, да асоб, якія ажыццяўляюць догляд за састарэлымі, што дасягнулі 

васьмідзесяцігадовага ўзросту, да асоб, указаных у частцы 2 артыкула 4.6 і частцы 

1 артыкула 4.7 гэтага Кодэкса, а таксама да асоб, указаных у частцы 6 артыкула 

8.2 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных 

правапарушэннях. 

Артыкул 6.8. Пазбаўленне спецыяльнага права 

1. Пазбаўленне спецыяльнага права, дадзенага фізічнай асобе, прымяняецца за 

грубае парушэнне парадку карыстання гэтым правам. 

2. Пазбаўленне спецыяльнага права ўстанаўліваецца на тэрмін ад трох месяцаў 

да трох гадоў. 

3. Пазбаўленне права кіравання транспартнымі сродкамі не можа прымяняцца 

да фізічнай асобы, якая карыстаецца гэтымі сродкамі ў сувязі з інваліднасцю, за 

выключэннем выпадкаў кіравання транспартным сродкам у стане алкагольнага 

ап'янення або стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных 

рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў, адмовы ад 

праходжання ва ўстаноўленым парадку праверкі (аглядання) на прадмет вызначэння 

стану алкагольнага ап'янення або стану, выкліканага спажываннем наркатычных 

сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў, або ўжывання алкагольных напіткаў, наркатычных сродкаў, псіхатропных 

рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў да 

праходжання праверкі (аглядання) на прадмет вызначэння стану алкагольнага 

ап'янення або стану, выкліканага спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных 

рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў. 

Артыкул 6.9. Пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю 

1. Пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю прымяняецца з улікам 

характару здзейсненага адміністрацыйнага правапарушэння, звязанага з кіраваннем 

транспартнымі сродкамі або з займаннем відам дзейнасці, на ажыццяўленне якой 

патрабуецца спецыяльны дазвол (ліцэнзія), калі будзе прызнана немагчымым 

захаванне за фізічнай або юрыдычнай асобай права займацца такім відам дзейнасці. 

Пазбаўленне права займацца дзейнасцю, звязанай з кіраваннем транспартнымі 

сродкамі, можа прымяняцца да асобы, якая не мае права кіравання транспартнымі 

сродкамі і здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, за якое ў адпаведнасці 
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з Асаблівай часткай гэтага Кодэкса можа быць накладзена адміністрацыйнае 

спагнанне ў выглядзе пазбаўлення права кіравання транспартнымі сродкамі. 

2. Пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю ўстанаўліваецца на тэрмін 

ад шасці месяцаў да аднаго года. Пазбаўленне права займацца дзейнасцю, звязанай з 

кіраваннем транспартнымі сродкамі, устанаўліваецца ў межах тэрміну пазбаўлення 

права кіравання транспартнымі сродкамі, указанага ў санкцыі артыкула Асаблівай 

часткі гэтага Кодэкса.  

Артыкул 6.10. Канфіскацыя 

1. Канфіскацыя заключаецца ў прымусовым бязвыплатным звароце ва 

ўласнасць дзяржавы даходу, атрыманага ў выніку проціпраўнай дзейнасці, а 

таксама прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, прылад і сродкаў 

здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, якія знаходзяцца ва ўласнасці (на 

праве гаспадарчага вядзення, аператыўнага кіравання) асобы, якая здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне. У выпадках, прадугледжаных артыкуламі 

Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, канфіскацыі падлягаюць таксама прадмет 

адміністрацыйнага правапарушэння, прылады і сродкі здзяйснення 

адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці (на праве 

гаспадарчага вядзення, аператыўнага кіравання) яны знаходзяцца. У выпадку 

продажу (пры адсутнасці прыкмет незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці) 

фізічнай асобай, якая не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, 

алкагольных напіткаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку акцызнымі 

маркамі Рэспублікі Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі, або алкагольных 

напіткаў уласнага вырабу можа прымяняцца канфіскацыя алкагольных напіткаў, не 

маркіраваных ва ўстаноўленым парадку акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і 

(або) спецыяльнымі маркамі, алкагольных напіткаў уласнага вырабу, якія не 

з'яўляюцца прадметам адміністрацыйнага правапарушэння, належаць вінаватай 

асобе або знаходзіліся ў месцы здзяйснення правапарушэння ў момант здзяйснення 

правапарушэння. 

2. Незалежна ад прызначанага адміністрацыйнага спагнання або вызвалення 

асобы ад адміністрацыйнай адказнасці прымяняецца спецыяльная канфіскацыя, 

якая заключаецца ў прымусовым бязвыплатным адабранні ва ўласнасць дзяржавы 

рэчаў, адабраных з абарачэння, незаконных прылад палявання і здабычы рыб і 

іншых водных жывёл, азёрна-рачной рыбы і іншых водных жывёл, гандаль якімі 

ажыццяўляўся ў неўстаноўленых месцах, а таксама незаконных сродкаў збору 

грыбоў, іншых дзікарослых раслін або іх частак (пладоў, ягад, насення). 

3. Не падлягаюць канфіскацыі тавары, якія з'яўляюцца прадметам 

адміністрацыйнага мытнага правапарушэння, за здзяйсненне якога прадугледжана 

канфіскацыя такіх тавараў, набытыя пасля яго здзяйснення асобай, якая не 

здзяйсняла гэта адміністрацыйнае мытнае правапарушэнне, якія: 

1) змешчаны пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання ў 

парадку, устаноўленым міжнароднымі дагаворамі і іншымі актамі заканадаўства; 

2) набыты на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у фізічнай асобы, якая не 

з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, для асабістага, сямейнага, хатняга 

спажывання і іншага падобнага выкарыстання, не звязанага з прадпрымальніцкай 

дзейнасцю, калі набыўнік не ведаў і не мог ведаць аб здзяйсненні гэтага 

адміністрацыйнага правапарушэння; 

3) набыты ў рознічным гандлі. 
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Артыкул 6.11. Дэпартацыя 

Дэпартацыя – адміністрацыйнае выдварэнне за граніцы Рэспублікі Беларусь – 

прымяняецца ў дачыненні да замежнага грамадзяніна і асобы без грамадзянства. 

Артыкул 6.12. Спагнанне кошту 

1. Спагнанне кошту заключаецца ў прымусовым адабранні і звароце ва 

ўласнасць дзяржавы грашовай сумы, якая складае кошт прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння, прылад і сродкаў здзяйснення 

адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Спагнанне кошту можа прымяняцца, калі ў санкцыі артыкула Асаблівай 

часткі гэтага Кодэкса прадугледжана канфіскацыя прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння, прылад і (або) сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння: 

1) пры адсутнасці маёмасці, якая з'яўляецца прадметам адміністрацыйнага 

правапарушэння, прыладай або сродкам здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння; 

2) пры немагчымасці рэалізацыі або эканамічнай немэтазгоднасці рэалізацыі 

маёмасці, якая з'яўляецца прадметам адміністрацыйнага правапарушэння, прыладай 

або сродкам здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння; 

3) калі маёмасць, якая з'яўляецца прадметам адміністрацыйнага 

правапарушэння, прыладай або сродкам здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння, не знаходзіцца ва ўласнасці (на праве гаспадарчага вядзення, 

аператыўнага кіравання) асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне. 

Артыкул 6.13. Адміністрацыйная забарона на наведванне фізкультурна-

спартыўных збудаванняў 

1. Адміністрацыйная забарона на наведванне фізкультурна-спартыўных 

збудаванняў заключаецца ў часовай забароне фізічнай асобе наведваць 

фізкультурна-спартыўныя збудаванні ў час правядзення спартыўна-масавых 

мерапрыемстваў, спартыўных спаборніцтваў. 

2. Адміністрацыйная забарона на наведванне фізкультурна-спартыўных 

збудаванняў можа прымяняцца за здзяйсненне на тэрыторыі фізкультурна-

спартыўнага збудавання ў час правядзення спартыўна-масавага мерапрыемства, 

спартыўнага спаборніцтва адміністрацыйных правапарушэнняў, указаных 

у артыкулах 9.1, 16.10, 17.1, 17.3, 17.10, 17.11, 17.14, 23.4, 23.34 гэтага Кодэкса, калі 

за здзейсненае правапарушэнне прадугледжаны адміністрацыйны арышт.  

3. Адміністрацыйная забарона на наведванне фізкультурна-спартыўных 

збудаванняў устанаўліваецца на тэрмін ад трох месяцаў да трох гадоў. 

ГЛАВА 7 

НАКЛАДАННЕ АДМІНІСТРАЦЫЙНАГА СПАГНАННЯ 

Артыкул 7.1. Агульныя правілы накладання адміністрацыйнага 

спагнання 

1. Адміністрацыйнае спагнанне за здзейсненае адміністрацыйнае 

правапарушэнне накладаецца з улікам палажэнняў Агульнай часткі гэтага Кодэкса ў 

межах, устаноўленых санкцыяй артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, які 

прадугледжвае адказнасць за гэта адміністрацыйнае правапарушэнне. Спецыяльная 

канфіскацыя, спагнанне кошту, пазбаўленне права займацца дзейнасцю, звязанай з 

кіраваннем транспартнымі сродкамі, адміністрацыйная забарона на наведванне 
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фізкультурна-спартыўных збудаванняў прымяняюцца незалежна ад таго, ці ўказаны 

яны ў санкцыі артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса. 

2. Пры накладанні адміністрацыйнага спагнання на фізічную асобу ўлічваюцца 

характар здзейсненага адміністрацыйнага правапарушэння, абставін яго 

здзяйснення і асабістыя якасці фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае 

правапарушэнне, ступень яе віны, характар і памер прычыненай ім шкоды, 

маёмаснае становішча, а таксама абставіны, якія змякчаюць або якія абцяжарваюць 

адміністрацыйную адказнасць. 

3. Пры накладанні адміністрацыйнага спагнання на юрыдычную асобу 

ўлічваюцца характар адміністрацыйнага правапарушэння, характар і памер 

прычыненай шкоды, абставіны, якія змякчаюць або абцяжарваюць 

адміністрацыйную адказнасць, а таксама фінансава-эканамічнае становішча 

юрыдычнай асобы. 

4. Накладанне адміністрацыйнага спагнання не вызваляе фізічную або 

юрыдычную асобу ад выканання абавязку, за невыкананне якога было накладзена 

ўказанае спагнанне. 

5. Выключана. 

Артыкул 7.2. Абставіны, якія змякчаюць адміністрацыйную адказнасць 
1. Абставінамі, якія змякчаюць адміністрацыйную адказнасць, прызнаюцца: 

1) шчырае раскаянне фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае 

правапарушэнне; 

2) прадухіленне асобай, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, 

шкодных наступстваў такога правапарушэння; 

3) добраахвотнае пакрыццё ці ліквідацыя прычыненай шкоды або выкананне 

ўскладзенага на асобу абавязку, за невыкананне якога накладаецца 

адміністрацыйнае спагнанне; 

4) наяўнасць на ўтрыманні ў фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае 

правапарушэнне, малалетняга дзіцяці; 

5) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння фізічнай асобай у выніку 

сцячэння цяжкіх асабістых, сямейных або іншых абставін; 

6) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння фізічнай асобай пад 

уплывам пагрозы ці прымусу або з прычыны матэрыяльнай, службовай або іншай 

залежнасці; 

7) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння непаўналетнім або асобай, 

якая дасягнула сямідзесяці гадоў; 

8) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння цяжарнай жанчынай; 

9) добраахвотнае спыненне проціпраўных паводзін асобай, якая здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне; 

10) добраахвотнае паведамленне асобай, якая здзейсніла адміністрацыйнае 

правапарушэнне, у орган, які вядзе адміністрацыйны працэс, аб здзейсненым 

адміністрацыйным правапарушэнні; 

11) аказанне асобай, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, 

садзейнічання органу, які вядзе адміністрацыйны працэс, у выяўленні абставін, што 

падлягаюць выяўленню па справе аб адміністрацыйным правапарушэнні. 

2. Суд, орган, які вядзе адміністрацыйны працэс, могуць прызнаць абставінамі, 

якія змякчаюць адміністрацыйную адказнасць, і іншыя абставіны, не ўказаныя ў 

гэтым артыкуле. 
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3. Абставіны, якія змякчаюць адміністрацыйную адказнасць, прадугледжаныя 

артыкулам Асаблівай часткі гэтага Кодэкса ў якасці прыкметы адміністрацыйнага 

правапарушэння, не могуць улічвацца пры вызначэнні меры адказнасці фізічнай 

асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне. 

Артыкул 7.3. Абставіны, якія абцяжарваюць адміністрацыйную 

адказнасць 

1. Абставінамі, якія абцяжарваюць адміністрацыйную адказнасць, 

прызнаюцца: 

1) працягванне проціпраўнага дзеяння, нягледзячы на патрабаванне спыніць 

яго; 

2) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння паўторна; 

3) уцягванне непаўналетняга ў адміністрацыйнае правапарушэнне; 

4) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння групай асоб, гэта значыць 

хаця б дзвюма фізічнымі асобамі, якія сумесна ўдзельнічалі ў яго здзяйсненні ў 

якасці выканаўцаў; 

5) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння ва ўмовах стыхійнага 

бедства або пры іншых надзвычайных абставінах; 

6) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння  з-за матываў расавай, 

нацыянальнай або рэлігійнай розніцы; 

7) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння ў дачыненні жанчыны, 

цяжарнасць якой заведама вядомая фізічнай асобе, якая здзейсніла 

адміністрацыйнае правапарушэнне; 

8) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння з выкарыстаннем асобы, 

якая пакутуе на псіхічнае расстройства (захворванне), што заведама было вядома 

фізічнай асобе, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне,; 

9) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння ў стане алкагольнага 

ап'янення або ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў; 

10) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння службовай асобай у сувязі 

з выкананнем службовых абавязкаў; 

11) здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння ў дачыненні да заведама 

малалетняй, састарэлай або асобы, якая знаходзіцца ў бездапаможным стане. 

2. Суд, орган, які вядзе адміністрацыйны працэс, у залежнасці ад характару 

адміністрацыйнага правапарушэння могуць не прызнаць абцяжарваючымі 

адміністрацыйную адказнасць абставіны, указаныя ў пункце 2 часткі 1 гэтага 

артыкула. 

3. Суд, орган, які вядзе адміністрацыйны працэс, не могуць прызнаць 

абцяжарваючымі адказнасць абставіны, не ўказаныя ў гэтым артыкуле. 

4. Абставіны, якія абцяжарваюць адміністрацыйную адказнасць, 

прадугледжаныя артыкулам Асаблівай часткі гэтага Кодэкса ў якасці прыкметы 

адміністрацыйнага правапарушэння, не могуць улічвацца пры вызначэнні меры 

адказнасці фізічнай асобы, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне. 

Артыкул 7.4. Накладанне адміністрацыйнага спагнання пры здзяйсненні 

некалькіх адміністрацыйных правапарушэнняў 

1. Пры здзяйсненні двух або больш адміністрацыйных правапарушэнняў, якія 

ўтвараюць сукупнасць, асноўнае і дадатковыя адміністрацыйныя спагнанні 

накладаюцца за кожнае здзейсненае адміністрацыйнае правапарушэнне асобна. 
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2. Парадак, прадугледжаны часткай 1 гэтага артыкула, прымяняецца і ў 

выпадках здзяйснення некалькіх адміністрацыйных правапарушэнняў, справы аб 

якіх адначасова разглядаюцца адным і тым жа судом або органам, які вядзе 

адміністрацыйны працэс. Пры гэтым суд, орган, які вядзе адміністрацыйны працэс, 

наклаўшы асноўнае або асноўнае і дадатковае адміністрацыйныя спагнанні асобна 

за кожнае адміністрацыйнае правапарушэнне, канчаткова вызначаюць 

адміністрацыйнае спагнанне за здзейсненыя адміністрацыйныя правапарушэнні 

шляхам поўнага або частковага складання такім чынам, каб яно не перавышала: 

1) штраф, які падлічваецца ў базавых велічынях і накладаецца на фізічную 

асобу, – ста базавых велічынь, а ў выпадках парушэння заканадаўства ў галіне 

бяспекі руху і эксплуатацыі транспарту – двухсот базавых велічынь, заканадаўства 

аб працы, у галіне фінансаў, рынку каштоўных папер, банкаўскай і 

прадпрымальніцкай дзейнасці, супраць парадку падаткаабкладання, мытнага 

рэгулявання і парадку кіравання – чатырохсот базавых велічынь; 

11) штраф, які падлічваецца ў базавых велічынях і накладаецца на 

індывідуальнага прадпрымальніка, – чатырохсот базавых велічынь, а ў выпадках 

парушэння заканадаўства аб працы, у галіне фінансаў, рынку каштоўных папер, 

банкаўскай і прадпрымальніцкай дзейнасці, супраць парадку падаткаабкладання, 

мытнага рэгулявання і парадку кіравання – тысячы базавых велічынь; 

12) штраф, які падлічваецца ў базавых велічынях і накладаецца на юрыдычную 

асобу, – дзвюх тысяч базавых велічынь; 

2) пазбаўленне спецыяльнага права – пяці гадоў; 

3) пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю – двух гадоў, за 

выключэннем пазбаўлення права займацца дзейнасцю, звязанай з кіраваннем 

транспартнымі сродкамі, тэрмін якога не можа перавышаць пяці гадоў; 

4) адміністрацыйны арышт – дваццаці пяці сутак. 

3. Да канчатковага асноўнага адміністрацыйнага спагнання суд, орган, які 

вядзе адміністрацыйны працэс, далучаюць дадатковыя адміністрацыйныя спагнанні, 

накладзеныя за асобныя адміністрацыйныя правапарушэнні. 

4. Пастановы аб накладанні адміністрацыйных спагнанняў, якія адносяцца да 

розных відаў, накладзеныя за асобныя адміністрацыйныя правапарушэнні, 

прыводзяцца ў выкананне самастойна. 

5. Пры накладанні спагнання за здзяйсненне некалькіх правапарушэнняў, якія 

ўтвараюць паўторнасць, спагнанне накладаецца ў межах санкцыі артыкула 

Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, які прадугледжвае адказнасць за гэта 

правапарушэнне. 

Артыкул 7.5. Вылічэнне тэрміну адміністрацыйнага спагнання 

Тэрмін адміністрацыйнага спагнання вылічаецца ў выпадку прымянення: 

адміністрацыйнага арышту – суткамі; 

пазбаўлення спецыяльнага права, пазбаўлення права займацца пэўнай 

дзейнасцю і адміністрацыйнай забароны на наведванне фізкультурна-спартыўных 

збудаванняў – месяцамі, гадамі. 

Артыкул 7.6. Тэрміны накладання адміністрацыйнага спагнання 

1. Адміністрацыйнае спагнанне можа быць накладзена: 

1) за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння – не пазней за два 

месяцы з дня яго здзяйснення, калі іншае не прадугледжана гэтым артыкулам; 



2) за здзяйсненне працяглага адміністрацыйнага правапарушэння– не пазней за 

два месяцы з дня яго выяўлення або спынення ў выпадку, калі такое 

правапарушэнне было спынена да яго выяўлення, калі іншае не прадугледжана 

гэтым артыкулам; 

3) за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння супраць экалагічнай 

бяспекі, навакольнага асяроддзя і парадку прыродакарыстання – не пазней за шэсць 

месяцаў з дня яго здзяйснення, а за здзяйсненне адміністрацыйных 

правапарушэнняў, прадугледжаных артыкулам 15.21, часткамі 1 і 2 артыкула 15.22, 

часткай 1 артыкула 15.26, артыкулам 15.30, часткамі 3–7 артыкула 15.32, часткай 

3 артыкула 15.35, часткамі 3, 7–9 артыкула 15.37, артыкуламі 15.38, 15.51, часткай 

1 артыкула 15.63 гэтага Кодэкса, – не пазней за тры гады з дня здзяйснення і шэсць 

месяцаў з дня выяўлення адміністрацыйнага правапарушэння; 

4) за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння ў галіне фінансаў, рынку 

каштоўных папер, банкаўскай і прадпрымальніцкай дзейнасці, супраць парадку 

падаткаабкладання і мытнага рэгулявання, а таксама адміністрацыйных 

правапарушэнняў, прадугледжаных артыкуламі 9.24, 16.8 (у частцы парушэння 

санітарна-эпідэміялагічных, гігіенічных патрабаванняў і працэдур, устаноўленых 

тэхнічнымі рэгламентамі Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага саюза, падачы 

недакладных даных для працэдуры дзяржаўнай рэгістрацыі прадукцыі), 20.1, 21.1–

21.4, 21.6–21.8, 21.12, 21.17, 21.20–21.26, 23.7–23.9, 23.11–23.13, 23.20, 23.23, 

часткамі 1, 2, 5 і 6 артыкула 23.27, артыкуламі 23.36, 23.37, 23.42, часткай 

1 артыкула 23.45, артыкуламі 23.52, 23.57, 23.74, 23.75, 23.80 гэтага Кодэкса, – не 

пазней за тры гады з дня здзяйснення і шэсць месяцаў з дня выяўлення 

адміністрацыйнага правапарушэння, за выключэннем адміністрацыйных 

правапарушэнняў, прадугледжаных артыкуламі 11.61, 13.1, 13.8–13.11 гэтага 

Кодэкса, здзейсненых фізічнымі асобамі, якія не з'яўляюцца індывідуальнымі 

прадпрымальнікамі, адміністрацыйнае спагнанне за якія можа быць накладзена не 

пазней за адзін год з дня здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння, артыкулам 13.14 гэтага Кодэкса, адміністрацыйнае спагнанне за 

якое можа быць накладзена не пазней за два гады з дня здзяйснення і два месяцы з 

дня выяўлення адміністрацыйнага правапарушэння; 

5) за здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў, 

прадугледжаных артыкулам 9.21, часткамі 3 і 4 артыкула 23.27, артыкулам 23.29, 

часткай 1 артыкула 23.55 гэтага Кодэкса, – не пазней за адзін год з дня здзяйснення 

адміністрацыйнага правапарушэння; 

6) за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння, 

прадугледжанага артыкулам 23.18 гэтага Кодэкса, – на фізічных асоб і 

індывідуальных прадпрымальнікаў – не пазней за два гады з дня яго здзяйснення і 

тры месяцы з дня яго выяўлення; 

7) за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння, 

прадугледжанага артыкулам 23.79 гэтага Кодэкса, – не пазней за два гады з дня 

здзяйснення і два месяцы з дня выяўлення адміністрацыйнага правапарушэння; 

8) за здзяйсненне адміністрацыйных правапарушэнняў, прадугледжаных 

часткай 3 артыкула 9.15, часткай 1 артыкула 9.19 гэтага Кодэкса, – не пазней за 

адзін год з дня здзяйснення і два месяцы з дня выяўлення адміністрацыйнага 

правапарушэння. 

2. У выпадку адмены або страты сілы пастановы аб справе аб 

адміністрацыйным правапарушэнні пры новым разглядзе справы аб здзейсненым 
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адміністрацыйным правапарушэнні адміністрацыйнае спагнанне можа быць 

накладзена не пазней за два месяцы з дня адмены або страты сілы пастановы. Пры 

гэтым у выпадку неаднаразовай адмены пастановы аб справе аб адміністрацыйным 

правапарушэнні адміністрацыйнае спагнанне не можа быць накладзена пасля 

сканчэння васьмі месяцаў з дня адмены першай пастановы. 

3. У выпадку прыняцця рашэння аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай 

справы, аб спыненні праверкі і растлумачэнні заяўніку права ўзбудзіць у судзе 

крымінальную справу прыватнага абвінавачання або аб спыненні папярэдняга 

расследавання крымінальнай справы або крымінальнага пераследавання, але пры 

наяўнасці ў дзеяннях прыкмет здзейсненага адміністрацыйнага правапарушэння 

адміністрацыйнае спагнанне можа быць накладзена не пазней за два месяцы з дня 

прыняцця такога рашэння, але не пазней за: 

1) шэсць месяцаў з дня здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, на 

якое распаўсюджваецца тэрмін, указаны ў пункце 1 часткі 1 гэтага артыкула; 

2) шэсць месяцаў з дня выяўлення або спынення адміністрацыйнага 

правапарушэння ў выпадку, калі такое правапарушэнне было спынена да яго 

выяўлення і на такое правапарушэнне распаўсюджваецца тэрмін, указаны ў пункце 

2 часткі 1 гэтага артыкула; 

3) тры гады з дня здзяйснення іншага адміністрацыйнага правапарушэння. 

4. У выпадку прыпынення разгляду справы аб адміністрацыйным 

правапарушэнні ў адпаведнасці з пунктам 3 часткі 3 артыкула 11.2 Працэсуальна-

выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях 

адміністрацыйнае спагнанне можа быць накладзена не пазней за адзін месяц з дня 

вынясення пастановы аб аднаўленні разгляду справы аб адміністрацыйным 

правапарушэнні. 

5. Выключана. 

Артыкул 7.7. Залік часу адміністрацыйнага затрымання фізічнай асобы 

У тэрмін адміністрацыйнага арышту залічваецца тэрмін адміністрацыйнага 

затрымання фізічнай асобы. 

Артыкул 7.8. Ускладанне абавязку кампенсаваць прычыненую шкоду 

Фізічная асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, або 

юрыдычная асоба, якая прызнана вінаватай і падлягае адміністрацыйнай адказнасці, 

абавязаны кампенсаваць шкоду, прычыненую адміністрацыйным правапарушэннем. 

Артыкул 7.9. Накладанне адміністрацыйнага спагнання пры наяўнасці 

абставін, якія змякчаюць адміністрацыйную адказнасць 

Пры наяўнасці хаця б адной са змякчальных абставін, указаных у пунктах 3 і 5 

часткі 1 артыкула 7.2 гэтага Кодэкса, і адсутнасці абставін, якія абцяжарваюць, 

прадугледжаных пунктамі 1, 3–9 і 11 часткі 1 артыкула 7.3 гэтага Кодэкса, 

адміністрацыйныя спагнанні ў выглядзе штрафу накладаюцца ў памеры, 

паменшаным у два разы, або ў межах устаноўленых у санкцыях 

артыкулаў Асаблівай часткі гэтага Кодэкса мінімальных і максімальных памераў, 

паменшаных у два разы. 

ГЛАВА 8 

ПАДСТАВЫ ДЛЯ ВЫЗВАЛЕННЯ АД АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ АДКАЗНАСЦІ 

Артыкул 8.1. Агульныя палажэнні аб вызваленні ад адміністрацыйнай 

адказнасці 
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Асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, можа быць 

вызвалена ад адміністрацыйнай адказнасці толькі ў выпадках, прадугледжаных 

гэтым Кодэксам. 

Артыкул 8.2. Вызваленне ад адміністрацыйнай адказнасці пры 

малазначнасці правапарушэння 
1. Асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, можа быць 

вызвалена ад адміністрацыйнай адказнасці ў выпадку прызнання здзейсненага 

адміністрацыйнага правапарушэння малазначным. 

2. Малазначным прызнаецца дзеянне, якое мае прыкметы якога-небудзь 

адміністрацыйнага правапарушэння і прычыніла нязначную шкоду правам і 

інтарэсам, якія ахоўваюцца гэтым Кодэксам. 

Артыкул 8.3. Вызваленне ад адміністрацыйнай адказнасці з улікам 

абставін, якія змякчаюць адказнасць 

Фізічная асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, можа быць 

вызвалена ад адміністрацыйнай адказнасці пры наяўнасці адной з абставін, 

указаных у пунктах 2, 3, 6 часткі 1 артыкула 7.2 гэтага Кодэкса. Юрыдычная асоба, 

якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, можа быць вызвалена ад 

адміністрацыйнай адказнасці пры наяўнасці абставін, указаных у пункце 3 часткі 

1 артыкула 7.2 гэтага Кодэкса. 

Артыкул 8.4. Вызваленне ад адміністрацыйнай адказнасці ў сувязі з 

прымірэннем з пацярпелым 

Фізічная асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, што цягне 

за сабой адміністрацыйную адказнасць па патрабаванні пацярпелага або яго 

законнага прадстаўніка, вызваляецца ад адміністрацыйнай адказнасці, калі яна 

прымірылася з пацярпелым або яго законным прадстаўніком. 

Артыкул 8.5. Вызваленне ад адміністрацыйнай адказнасці 

ваеннаслужачых і іншых асоб, на якіх распаўсюджваецца 

дзеянне дысцыплінарных статутаў або спецыяльных 

палажэнняў аб дысцыпліне 

Ваеннаслужачыя і іншыя асобы, на якіх распаўсюджваецца дзеянне 

дысцыплінарных статутаў або спецыяльных палажэнняў аб дысцыпліне 

(артыкул 4.7 гэтага Кодэкса), якія здзейснілі адміністрацыйныя правапарушэнні, 

могуць быць вызвалены ад адміністрацыйнай адказнасці з перадачай матэрыялаў аб 

правапарушэннях адпаведным органам для рашэння пытання аб прыцягненні іх да 

дысцыплінарнай адказнасці, за выключэннем выпадкаў, калі ў санкцыі 

артыкула Асаблівай часткі гэтага Кодэкса прадугледжаны такія віды 

адміністрацыйных спагнанняў, як пазбаўленне спецыяльнага права, пазбаўленне 

права займацца пэўнай дзейнасцю, канфіскацыя, спагнанне кошту, а таксама калі 

паўторнае здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння цягне за сабой 

крымінальную адказнасць. 

Артыкул 8.6. Вызваленне ад адміністрацыйнага спагнання або замена 

адміністрацыйнага спагнання больш мяккім у выніку 

захворвання 

Фізічная асоба, якая захварэла пасля накладання на яе адміністрацыйнага 

спагнання на псіхічнае расстройства (захворванне) або іншае захворванне, што 

перашкаджае выкананню накладзенага адміністрацыйнага спагнання, па 

хадайніцтве органа, які выконвае пастанову аб накладанні адміністрацыйнага 

спагнання, можа быць вызвалена органам, які вынес указаную пастанову, ад 
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адміністрацыйнага спагнання, або прызначанае адміністрацыйнае спагнанне можа 

быць заменена на больш мяккае. 

Артыкул 8.7. Вызваленне ад адміністрацыйнай адказнасці ахвяр гандлю 

людзьмі 

Фізічная асоба, якая здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне з прычыны 

абставін, выкліканых здзяйсненнем у дачыненні да яе дзеянняў, што цягнуць за 

сабой адказнасць па артыкуле 181 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, або 

дзеянняў, накіраваных на яе выкарыстанне ў мэтах сексуальнай або іншай 

эксплуатацыі, адказнасць за якія прадугледжана артыкуламі 

171, 1711, 1811, 182, 187 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, вызваляецца 

ад адміністрацыйнай адказнасці. 

Артыкул 8.8. Выключаны 

АСАБЛІВАЯ ЧАСТКА 

ГЛАВА 9 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ЗДАРОЎЯ, 

ГОНАРУ І ГОДНАСЦІ ЧАЛАВЕКА, ПРАВОЎ І СВАБОД ЧАЛАВЕКА І 

ГРАМАДЗЯНІНА 

Артыкул 9.1. Наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання і іншыя 

гвалтоўныя дзеянні або парушэнне абароннага прадпісання 

1. Наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання, якое не пацягнула за 

сабой кароткачасовага расстройства здароўя або нязначнай трывалай страты 

працаздольнасці, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

2. Нанясенне пабояў, якое не пацягнула за сабой прычынення цялесных 

пашкоджанняў, наўмыснае прычыненне болю, фізічных або псіхічных пакут, 

здзейсненыя ў дачыненні да блізкага сваяка або члена сям'і, калі ў гэтых дзеяннях 

няма саставу злачынства, або парушэнне абароннага прадпісання – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь 

або адміністрацыйны арышт. 

  
Заўвага. Тэрміны «блізкія сваякі» і «члены сям'і», якія прымяняюцца ў гэтым артыкуле 

і артыкуле 24.5 гэтага Кодэкса, маюць значэнні, вызначаныя Працэсуальна-выканаўчым 

кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. 

Артыкул 9.2. Паклёп 

Паклёп, гэта значыць распаўсюджванне заведама лжывых звестак, якія 

няславяць іншую асобу, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь. 

Артыкул 9.3. Знявага 
Знявага, гэта значыць наўмысная знявага гонару і годнасці асобы, выказаная ў 

непрыстойнай форме, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

Артыкул 9.4. Невыкананне абавязкаў па выхаванні дзяцей 

1. Невыкананне бацькамі або асобамі, якія іх замяняюць, абавязкаў па 

выхаванні дзяцей, якое пацягнула за сабой здзяйсненне непаўналетнім дзеяння, што 

мае прыкметы адміністрацыйнага правапарушэння або злачынства, але які не 

дасягнуў да часу здзяйснення такога дзеяння ўзросту, з якога наступае 

адміністрацыйная або крымінальная адказнасць за здзейсненае дзеянне, – 
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цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.5. Незаконныя дзеянні  для ўсынаўлення (удачарэння) дзяцей 

Дзеянні  для падбору і перадачы дзяцей на ўсынаўленне (удачарэнне) ад імя 

або ў інтарэсах асоб, якія жадаюць іх усынавіць (удачарыць), што ажыццяўляюцца 

асобай, не ўпаўнаважанай на гэта заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 9.6. Адмова ў даванні грамадзяніну інфармацыі 

Незаконная адмова службовай асобы ў даванні грамадзяніну сабраных ва 

ўстаноўленым парадку дакументаў і матэрыялаў, якія непасрэдна закранаюць яго 

правы‚ свабоды і законныя інтарэсы, або даванне яму няпоўнай ці наўмысна 

скажонай інфармацыі, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.7. Перашкода правядзенню сходу‚ мітынгу‚ дэманстрацыі‚ 

шэсця‚ пікетавання або ўдзелу ў іх 

Незаконная перашкода правядзенню сходу, мітынгу, дэманстрацыі‚ шэсця, 

пікетавання або ўдзелу ў іх або прымус да ўдзелу ў іх, калі ў гэтых дзеяннях няма 

саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.8. Парушэнне права на свабоду аб'яднання грамадзян у 

палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні 
Перашкода аб'яднанню грамадзян або прымус іх да аб'яднання ў палітычныя 

партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу 

злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.9. Парушэнне заканадаўства аб свабодзе веравызнанняў і 

рэлігійных арганізацыях 

1. Пазастатутная дзейнасць рэлігійных арганізацый – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Уцягванне непаўналетняга ў рэлігійную арганізацыю шляхам схілення яго 

да сістэматычнага ўдзелу ў богаслужэннях, рэлігійных абрадах, рытуалах і 

цырымоніях або навучанне непаўналетняга рэлігіі насуперак яго волі і без згоды 

бацькоў або асоб, якія іх замяняюць, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

3. Арганізацыя рэлігійнай асветы непаўналетніх ва ўстановах адукацыі ў 

пазавучэбны час без згоды бацькоў або асоб, якія іх замяняюць, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 



4. Выкананне членамі рэлігійнай арганізацыі ў дачыненні да дзіцяці, якое не 

дасягнула пятнаццаці гадоў, рэлігійных абрадаў без згоды бацькоў або асоб, якія іх 

замяняюць, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырнаццаці да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.10. Парушэнне заканадаўства аб выбарах, рэферэндуме, аб 

адкліканні дэпутата і аб рэалізацыі права заканадаўчай 

ініцыятывы грамадзян 

Правядзенне агітацыі ў дзень выбараў, рэферэндуму, галасавання аб 

адкліканні дэпутата, або незаконнае прыцягненне ці выкарыстанне грашовых 

сродкаў або матэрыяльных рэсурсаў пры падрыхтоўцы і правядзенні выбараў, 

рэферэндуму, адклікання дэпутата або мерапрыемстваў, накіраваных на рэалізацыю 

права заканадаўчай ініцыятывы грамадзян, або непадача Цэнтральнай камісіі 

Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, 

выбарчай камісіі, камісіі па рэферэндуме або камісіі па правядзенні галасавання аб 

адкліканні дэпутата неабходных дакументаў або невыкананне іх рашэнняў, а 

таксама іншыя парушэнні заканадаўства аб выбарах, рэферэндуме, аб адкліканні 

дэпутата або аб рэалізацыі права заканадаўчай ініцыятывы грамадзян, калі гэтыя 

дзеянні не цягнуць за сабой крымінальнай адказнасці, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пятнаццаці базавых велічынь. 

Артыкул 9.11. Наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне друкаваных 

матэрыялаў, якія адносяцца да выбараў, рэферэндуму 
Наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне інфармацыйных або агітацыйных 

друкаваных матэрыялаў, размешчаных у адпаведнасці з заканадаўствам на 

будынках, збудаваннях або іншых аб'ектах са згоды іх уласніка або ўладальніка ў 

ходзе выбарчай кампаніі, падрыхтоўкі або правядзення рэферэндуму, або нанясенне 

надпісаў ці выяў на інфармацыйныя або агітацыйныя друкаваныя матэрыялы – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.12. Парушэнне ўстаноўленага законам парадку падліку 

галасоў 
Парушэнне старшынёй або членам камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь, выбарчай камісіі, камісіі па рэферэндуме або камісіі па правядзенні 

галасавання аб адкліканні дэпутата ўстаноўленага законам парадку падліку 

галасоў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.13. Парушэнне заканадаўства аб зваротах грамадзян і 

юрыдычных асоб 

Адмова ў прыёме звароту грамадзяніна або юрыдычнай асобы, або парушэнне 

ўстаноўленых тэрмінаў разгляду такога звароту, або неінфармаванне заяўніка аб 

рашэнні, прынятым па выніках разгляду звароту, або неправамерная адмова 



заяўніку ў азнаямленні з матэрыяламі, якія адносяцца да разгляду звароту, або 

непрыняцце ў межах сваёй кампетэнцыі мер для аднаўлення парушаных праў, 

свабод і (або) законных інтарэсаў заяўніка – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.14. Парушэнне заканадаўства аб пенсійным забеспячэнні 

Парушэнне работадаўцам або ўпаўнаважанай службовай асобай работадаўца 

патрабаванняў заканадаўства аб своечасовым афармленні дакументаў аб стажы 

работы, заробку і выніках атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы, неабходных 

для прызначэння пенсій, або непадача такіх дакументаў ва ўстаноўленыя тэрміны, 

або падача такіх дакументаў, якія змяшчаюць няпоўныя ці недакладныя звесткі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.15. Парушэнне заканадаўства аб занятасці насельніцтва 
1. Невыкананне наймальнікам абавязку па стварэнні рабочых месцаў (у тым 

ліку спецыялізаваных рабочых месцаў для асоб з абмежаванай працаздольнасцю) 

для працаўладкавання грамадзян, якія маюць асаблівую патрэбу ў сацыяльнай 

абароне і не здольныя на роўных умовах канкурыраваць на рынку працы, а таксама 

бацькоў, якія абавязаны пакрыць расходы, затрачаныя дзяржавай на ўтрыманне 

дзяцей, якія знаходзяцца на дзяржаўным забеспячэнні, у выпадках, калі 

абавязковасць стварэння такіх месцаў прадугледжана заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

2. Невыкананне наймальнікам абавязку па стварэнні рабочых месцаў для 

працаўладкавання работнікаў, якія атрымалі інваліднасць у выніку калецтва або 

прафесійнага захворвання або іншага пашкоджання здароўя, звязаных з выкананнем 

імі працоўных абавязкаў у гэтага наймальніка, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь.  

3. Непаведамленне органам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, 

несвоечасовае або не ў поўным аб'ёме паведамленне гэтым органам упаўнаважанай 

службовай асобай наймальніка аб надыходзячым вызваленні работнікаў у сувязі з 

ліквідацыяй юрыдычнай асобы, спыненнем дзейнасці індывідуальнага 

прадпрымальніка або скарачэннем колькасці (штата) работнікаў або аб наяўнасці 

свабодных рабочых месцаў (вакансій) – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.16. Адмова ў прыёме на працу 

1. Неабгрунтаваная адмова службовай асобы наймальніка ў прыёме на працу 

грамадзяніна, накіраванага органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ў лік 

броні, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Адмова службовай асобы наймальніка ў прыёме на працу выпускніку 

дзяржаўнай установы прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай або 

вышэйшай адукацыі, накіраванаму на працу ў адпаведнасці з заяўкай гэтага 

наймальніка або дагаворам аб узаемадзеянні, заключаным паміж установай 

адукацыі і гэтым наймальнікам, а таксама адмова службовай асобы наймальніка ў 



прыёме на працу іншай асобе, заключэнне працоўнага дагавора з якой з'яўляецца 

абавязковым, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.17. Парушэнне патрабаванняў аб ахове працы 
1. Парушэнне службовай або іншай упаўнаважанай асобай прадаўца або 

індывідуальным прадпрымальнікам абавязковых для прытрымлівання 

патрабаванняў аб ахове працы, якія змяшчаюцца ў нарматыўных прававых актах, у 

тым ліку ў тэхнічных і лакальных нарматыўных прававых актах, за выключэннем 

здзяйснення парушэнняў, прадугледжаных часткай 2 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да сарака базавых 

велічынь. 

2. Допуск да выканання работ (аказання паслуг) асобы, якая не прайшла 

папярэдні, перыядычны або перадзменны медыцынскі агляд або агляданне наконт 

знаходжання ў стане алкагольнага ап'янення або ў стане, выкліканым спажываннем 

наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых 

адурманьвальных рэчываў, у выпадках, калі праходжанне такіх агляду ці аглядання 

абавязковае ў адпаведнасці з заканадаўствам аб ахове працы, або неадхіленне ад 

выканання работ (аказання паслуг) асобы, якая заведама знаходзіцца ў стане 

алкагольнага ап'янення ці ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да сарака пяці 

базавых велічынь. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 і 2 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.18. Парушэнне заканадаўства ў сферы калектыўных 

працоўных адносін 

1. Непадача асобай, упаўнаважанай у адпаведнасці з заканадаўствам 

прадстаўляць наймальніка, інфармацыі, неабходнай для вядзення калектыўных 

перагавораў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Невыкананне абавязковай для бакоў калектыўнай працоўнай спрэчкі 

рашэння працоўнага арбітражу – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь. 

3. Дзеянні, якія ствараюць перашкоды выкананню сваіх працоўных абавязкаў 

работнікам, які не ўдзельнічае ў забастоўцы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.19. Парушэнне заканадаўства аб працы 

1. Парушэнне наймальнікам або ўпаўнаважанай службовай асобай 

наймальніка парадку і тэрмінаў выплаты заработнай платы – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

2. Выключаны. 

3. Неправядзенне наймальнікам або ўпаўнаважанай службовай асобай 

наймальніка ва ўстаноўленых заканадаўствам выпадках атэстацыі рабочых месцаў 

па ўмовах працы, парушэнне парадку правядзення атэстацыі рабочых месцаў па 

ўмовах працы, падача наймальнікам або ўпаўнаважанай службовай асобай 

наймальніка дакументаў па атэстацыі рабочых месцаў па ўмовах працы, якія 

змяшчаюць недакладныя звесткі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

4. Іншыя парушэнні заканадаўства аб працы, акрамя парушэнняў, 

прадугледжаных артыкуламі 9.16–9.18 гэтага Кодэкса і часткамі 1 і 3 гэтага 

артыкула, якія прычынілі шкоду работніку, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.20. Парушэнне правілаў расследавання і ўліку няшчасных 

выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў 
Непаведамленне або несвоечасовае паведамленне страхавальнікам аб 

няшчасным выпадку на вытворчасці або прафесійным захворванні ў выпадках, 

прадугледжаных заканадаўствам, а таксама парушэнне ўстаноўленага парадку 

расследавання такога няшчаснага выпадку – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 9.21. Парушэнне аўтарскага права, сумежных правоў і права 

прамысловай уласнасці 

1. Прыўлашчванне аўтарства або прымус да сааўтарства, а таксама выдаванне 

без згоды аўтара або заяўніка сутнасці вынаходкі, карыснай мадэлі, прамысловага 

ўзору або іншага аб'екта права прамысловай уласнасці да афіцыйнай публікацыі 

звестак аб іх – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад трыццаці да ста базавых велічынь. 

2. Захоўванне з мэтай распаўсюджвання кантрафактных экзэмпляраў твораў, 

запісаных выкананняў, фанаграм, перадач арганізацый эфірнага і кабельнага 

вяшчання – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да сарака базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння незалежна 

ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, або без канфіскацыі, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад трыццаці да сямідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадмета адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці 

ён знаходзіцца, або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да 

двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, або без 

канфіскацыі. 

3. Незаконнае распаўсюджванне або іншае незаконнае выкарыстанне аб'ектаў 

аўтарскага права, сумежных правоў або аб'ектаў права прамысловай уласнасці – 
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цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння 

незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, або без канфіскацыі, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у 

чыёй уласнасці ён знаходзіцца, або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад ста 

да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, або без 

канфіскацыі. 

Артыкул 9.22. Парушэнне заканадаўства аб мовах 

Публічная знявага, ганьбаванне дзяржаўных і іншых нацыянальных моў, 

стварэнне перашкод і абмежаванняў у карыстанні імі, пропаведзь варожасці на 

моўнай глебе – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.23. Парушэнне парадку і ўмоў працаўладкавання за межамі 

Рэспублікі Беларусь грамадзян Рэспублікі Беларусь, 

замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна 

пражываюць у Рэспубліцы Беларусь 

1. Незаключэнне юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам з 

грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, замежным грамадзянінам або асобай без 

грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, пісьмовага 

дагавора аб садзейнічанні ў працаўладкаванні ў замежнага наймальніка за межамі 

Рэспублікі Беларусь, а таксама заключэнне дагавора без уліку прадугледжаных 

заканадаўствам патрабаванняў да такога дагавора – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу на індывідуальнага 

прадпрымальніка ў памеры да двухсот базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – 

папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцісот базавых велічынь. 

2. Увядзенне грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян або асоб без 

грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, у зман аб 

характары будучай працоўнай дзейнасці або парушэнне ўстаноўленага парадку 

накіравання іх за межы Рэспублікі Беларусь для ажыццяўлення працоўнай 

дзейнасці, здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы, якая ажыццяўляе 

дзейнасць, звязаную з працаўладкаваннем за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзян 

Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна 

пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, або індывідуальным прадпрымальнікам, які 

ажыццяўляе такую дзейнасць, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста 

базавых велічынь з канфіскацыяй даходу, атрыманага ў выніку такой дзейнасці, і 

пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю, а на юрыдычную асобу – ад ста да 

двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй даходу, атрыманага ў выніку такой 

дзейнасці, і пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю. 

Артыкул 9.24. Парушэнне заканадаўства аб кнізе заўваг і прапаноў 

Адсутнасць кнігі заўваг і прапаноў або парушэнне кіраўніком дзяржаўнага 

органа, іншай арганізацыі або ўпаўнаважанай асобай, адказнай за вядзенне кнігі 

заўваг і прапаноў, або індывідуальным прадпрымальнікам парадку вядзення кнігі 

заўваг і прапаноў у арганізацыі, яе адасобленых падраздзяленнях, размешчаных па-



за месцам знаходжання арганізацыі, у індывідуальнага прадпрымальніка, а таксама 

ў месцах рэалізацыі імі тавараў (выканання работ, аказання паслуг), або 

непрад'яўленне кнігі заўваг і прапаноў па першым патрабаванні грамадзяніна, або 

парушэнне ўстаноўленага тэрміну разгляду выкладзеных ва ўказанай кнізе заўваг і 

прапаноў, або неінфармаванне грамадзяніна ва ўстаноўлены тэрмін аб адмове ў 

задавальненні заўвагі і (або) прапановы – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад чатырох 

да дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 9.25. Парушэнне патрабаванняў заключэння грамадзянска-

прававых дагавораў 

Незахаванне пісьмовай формы грамадзянска-прававых дагавораў на выкананне 

работ, аказанне паслуг або стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, якія 

заключаюцца юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам з 

грамадзянамі, а таксама адсутнасць у гэтых дагаворах умоў, устаноўленых 

заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры дзесяці працэнтаў ад сумы дагавора, а пры 

немагчымасці яе выяўлення – да пятнаццаці базавых велічынь. 

Артыкул 9.26. Парушэнне заканадаўства аб адміністрацыйных 

працэдурах 

Патрабаванне кіраўніком дзяржаўнага органа, іншай арганізацыі або 

работнікам дзяржаўнага органа, іншай арганізацыі, адказным за выкананне 

адпаведных функцый, падачы грамадзянамі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі 

або юрыдычнымі асобамі для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры 

дакументаў ці звестак, не прадугледжаных заканадаўствам, або патрабаванне 

дакументаў ці звестак, якія павінны запытвацца дзяржаўным органам, іншай 

арганізацыяй самастойна, або незахаванне ўстаноўленых заканадаўствам тэрмінаў 

падачы дакументаў або звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры, тэрмінаў ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, або 

неправамерная адмова ў ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, або 

неправамернае збіранне платы за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 9.27. Ухіленне бацькоў ад працаўладкавання па судовай 

пастанове або працы 

Ухіленне бацькоў, абавязаных пакрываць расходы, затрачаныя дзяржавай на 

ўтрыманне дзяцей, якія знаходзяцца або знаходзіліся на дзяржаўным забеспячэнні, 

ад працаўладкавання па судовай пастанове, якое пацягнула за сабой невыкананне 

або няпоўнае выкананне штомесячных абавязацельстваў па пакрыцці такіх 

расходаў, або ўхіленне ад працы – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзвюх базавых велічынь або 

адміністрацыйны арышт. 

  
Заўвага. 1. Пад ухіленнем ад працаўладкавання па судовай пастанове ў гэтым артыкуле 

разумеюцца ўхіленне ад яўкі ў органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, арганізацыі для 

працаўладкавання, ад праходжання медыцынскага агляду, атрымання неабходных для 

працаўладкавання дакументаў, а таксама іншыя вінаватыя дзеянні (бяздзейнасць), якія пацягнулі за 

сабой невыкананне судовай пастановы аб працаўладкаванні. 



2. Пад ухіленнем ад працы ў гэтым артыкуле разумеецца адсутнасць на працы на працягу 

рабочага дня без уважлівай прычыны. 

Артыкул 9.28. Незаконнае правядзенне апытанняў грамадскай думкі 
1. Правядзенне даследаванняў і апублікаванне вынікаў апытанняў грамадскай 

думкі, якія адносяцца да грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне, рэспубліканскіх 

рэферэндумаў, выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дэпутатаў Палаты 

прадстаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 

без атрымання адпаведнай акрэдытацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь. 

ГЛАВА 10 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ УЛАСНАСЦІ 

Артыкул 10.1. Парушэнне права дзяржаўнай уласнасці на нетры 

Самавольнае карыстанне нетрамі або заключэнне здзелак, якія парушаюць 

права дзяржаўнай уласнасці на нетры, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 10.2. Парушэнне права дзяржаўнай уласнасці на воды 

Самавольныя захоп водных аб'ектаў або водакарыстанне, а таксама 

самавольная пераўступка права водакарыстання або заключэнне іншых здзелак, якія 

парушаюць права дзяржаўнай уласнасці на воды, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 10.3. Парушэнне права дзяржаўнай уласнасці на лясы 
Самавольная пераўступка права лесакарыстання або заключэнне іншых 

здзелак, якія парушаюць права дзяржаўнай уласнасці на лясы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 10.4. Парушэнне права дзяржаўнай уласнасці на жывёльны свет 

Самавольныя карыстанне або пераўступка права карыстання аб'ектамі 

жывёльнага свету або заключэнне іншых здзелак, якія парушаюць права дзяржаўнай 

уласнасці на жывёльны свет, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 10.5. Дробна раскраданне  
1. Дробнае раскраданне маёмасці шляхам крадзяжу, махлярства, 

злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, прыўлашчвання або растраты, а таксама 

замах на такое раскраданне – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт.  



2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт.  

  
Заўвага. Пад дробным раскраданнем разумеюцца раскраданне маёмасці юрыдычнай асобы ў 

суме, якая не перавышае дзесяцікратнага памеру базавай велічыні, устаноўленага на дзень 

здзяйснення дзеяння, за раскрадання крадзяжу ордэна, медаля Рэспублікі Беларусь, СССР або 

БССР, нагруднага знака да ганаровага звання Рэспублікі Беларусь, СССР або БССР, а таксама 

раскраданне маёмасці фізічнай асобы ў суме, якая не перавышае двухкратнага памеру базавай 

велічыні, устаноўленага на дзень здзяйснення дзеяння, за выключэннем раскрадання ордэна, медаля 

Рэспублікі Беларусь, СССР або БССР, нагруднага знака да ганаровага звання Рэспублікі Беларусь, 

СССР або БССР або раскрадання, здзейсненага групай асоб, або шляхам крадзяжу, здзейсненага з 

адзення ці ручной паклажы, якія знаходзіліся пры ёй, або з пранікненнем у жыллё. 

Артыкул 10.6. Прыўлашчванне знойдзенай маёмасці 

Прыўлашчванне знойдзенай заведама чужой маёмасці або скарбу – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 10.7. Прычыненне маёмаснага ўрону 

Прычыненне ўрону ў нязначным памеры праз атрыманне маёмасных выгад у 

выніку падману, злоўжывання даверам або шляхам мадыфікацыі камп’ютарнай 

інфармацыі пры адсутнасці прыкмет дробнага раскрадання – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 10.8. Знішчэнне або пашкоджанне пасеваў, сабранага ўраджаю 

сельскагаспадарчых культур або насаджэнняў 
1. Знішчэнне або пашкоджанне пасеваў, сабранага ўраджаю 

сельскагаспадарчых культур, які знаходзіцца ў полі, або насаджэнняў свойскімі 

жывёламі, птушкай або іншым спосабам – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пятнаццаці базавых 

велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да дваццаці пяці 

базавых велічынь. 

3. Праезд па пасевах або насаджэннях на аўтамабілі, трактары, камбайне, 

матацыкле або іншым транспартным сродку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 10.9. Наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне маёмасці 
Наўмысныя знішчэнне або пашкоджанне маёмасці, якія пацягнулі за сабой 

прычыненне ўрону ў нязначным памеры, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу 

злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

ГЛАВА 11 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ ФІНАНСАЎ, 

РЫНКУ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР І БАНКАЎСКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Артыкул 11.1. Незаконныя прыняцце замежнай валюты ў якасці 

плацежнага сродку, выкарыстанне каштоўных папер або 

плацежных дакументаў у замежнай валюце 



1. Незаконнае прыняцце замежнай валюты ў якасці плацежнага сродку, а 

таксама выкарыстанне каштоўных папер або плацежных дакументаў у замежнай 

валюце з парушэннем валютнага заканадаўства – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад ста 

да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння або без канфіскацыі. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да двухсот базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад ста 

пяцідзесяці да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі. 

Артыкул 11.2. Парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення 

валютных аперацый 

1. Скупка, продаж, абмен замежнай валюты, якія ажыццяўляюцца без 

спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) або дзяржаўнай рэгістрацыі, а таксама замах на 

такія парушэнні – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста 

пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння. 

2. Ажыццяўленне індывідуальным прадпрымальнікам, юрыдычнай або 

фізічнай асобай валютнай аперацыі, звязанай з рухам капіталу, без дазволу 

Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам 

патрабуецца такі дазвол, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад ста да 

двухсот базавых велічынь. 

3. Ажыццяўленне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

валютнай аперацыі, звязанай з рухам капіталу, без рэгістрацыі або паведамлення ў 

выпадку, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам патрабуюцца такія рэгістрацыя або 

паведамленне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры пяці базавых велічынь, а на 

індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – дзесяці базавых 

велічынь. 

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста пяцідзесяці да двухсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

Артыкул 11.3. Парушэнне заканадаўства аб абавязковым продажы 

замежнай валюты 

Несвоечасовы абавязковы продаж замежнай валюты – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры 



да аднаго працэнта ад непрададзенай валюты за кожны дзень пратэрміноўкі, але не 

больш за суму непрададзеных валютных сродкаў. 

Артыкул 11.4. Парушэнне парадку дзейнасці з рэдказямельнымі металамі, 

каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі 

1. Прыставанне (неаднаразовая прапанова) да грамадзян з мэтай куплі-

продажу вырабленых з каштоўных металаў ювелірных і бытавых вырабаў, манет, 

мерных зліткаў і зубапратэзных дыскаў, лому ўказаных вырабаў, а таксама 

сусальнага золата і серабра, каштоўных камянёў у сырым і апрацаваным выглядзе 

(далей – каштоўнасці) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй каштоўнасцей і грашовых сродкаў, якія 

прапануюцца для куплі-продажу. 

3. Парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення дзейнасці з 

рэдказямельнымі металамі, каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі ва ўсіх 

відах і станах, у тым ліку з вырабамі з іх, вырабамі ці ломам і адходамі, якія іх 

змяшчаюць, або правілаў іх прыёмкі, захоўвання, збору, адгрузкі, выдачы, уліку, 

інвентарызацыі, а таксама парушэнне правілаў здачы іх на перапрацоўку або ў 

Дзяржаўны фонд каштоўных металаў і каштоўных камянёў Рэспублікі Беларусь, 

калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

трыццаці да ста працэнтаў ад кошту ўказаных металаў і камянёў ва ўсіх відах і 

станах. 

Артыкул 11.5. Парушэнне парадку адкрыцця рахункаў за межамі 

Рэспублікі Беларусь 

1. Адкрыццё службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам рахунку ў банку або іншай крэдытнай арганізацыі за межамі 

Рэспублікі Беларусь і вядзенне па іх аперацый без дазволу Нацыянальнага банка 

Рэспублікі Беларусь, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам патрабуецца такі 

дазвол, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Парушэнне службовай асобай юрыдычнай асобы, індывідуальным 

прадпрымальнікам або іншай фізічнай асобай умоў дазволу Нацыянальнага банка 

Рэспублікі Беларусь на адкрыццё рахунку ў банку або іншай крэдытнай арганізацыі 

за межамі Рэспублікі Беларусь – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці пяці базавых 

велічынь. 

3. Адкрыццё службовай асобай юрыдычнай асобы, індывідуальным 

прадпрымальнікам або іншай фізічнай асобай рахунку ў банку або іншай крэдытнай 

арганізацыі за межамі Рэспублікі Беларусь без атрымання ў Нацыянальным банку 

Рэспублікі Беларусь пасведчання аб рэгістрацыі або без паведамлення ў 

Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь аб яго адкрыцці, калі ў адпаведнасці з 

заканадаўствам патрабуюцца такія пасведчанне аб рэгістрацыі або паведамленне, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 11.6. Выключаны 

Артыкул 11.7. Парушэнне парадку вядзення касавых аперацый 

1. Парушэнне службовай асобай або касірам юрыдычнай асобы ці 

індывідуальным прадпрымальнікам парадку вядзення касавых аперацый – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь. 

2. Невыкананне індывідуальным прадпрымальнікам або касірам, іншым 

работнікам юрыдычнай асобы патрабаванняў заканадаўства аб праверцы наяўных 

грашовых сродкаў на сапраўднасць і плацежнасць – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трох 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.8. Ажыццяўленне банкам інвестыцый у статутны фонд без 

узгаднення з Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь 

Ажыццяўленне банкам інвестыцый у статутны фонд юрыдычнай асобы без 

узгаднення з Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да ста базавых велічынь. 

Артыкул 11.9. Парушэнне ўстаноўленага парадку эмісіі і размяшчэння 

каштоўных папер 

1. Эмісія каштоўных папер без рэгістрацыі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцісот базавых велічынь. 

2. Непадача эмітэнтамі ва ўстаноўлены тэрмін дакументаў для рэгістрацыі 

каштоўных папер – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

3. Іншыя парушэнні ўстаноўленага парадку эмісіі і размяшчэння каштоўных 

папер – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да чатырох базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 11.10. Парушэнне ўстаноўленага парадку абарачэння 

каштоўных папер і ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці на 

рынку каштоўных папер 

1. Заключэнне здзелак з каштоўнымі паперамі з парушэннем патрабаванняў 

заканадаўства, у тым ліку парадку і ўмоў іх заключэння, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – у памеры да двухсот базавых велічынь. 

2. Парушэнне ўстаноўленых заканадаўствам тэрмінаў раскрыцця інфармацыі 

на рынку каштоўных папер – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да 

дваццаці базавых велічынь. 

3. Адсутнасць або парушэнне парадку ўліку здзелак з каштоўнымі паперамі, 

якія заключаюцца ці рэгіструюцца прафесійнымі ўдзельнікамі рынку каштоўных 

папер, або рэгістрацыя здзелак з каштоўнымі паперамі, аформленых ці заключаных 

з парушэннем заканадаўства, а таксама парушэнне ўстаноўленых заканадаўствам 

абмежаванняў на ажыццяўленне прафесійнай дзейнасці па каштоўных паперах – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

4. Выключаны. 

5. Ажыццяўленне работнікам прафесійнага ўдзельніка рынку каштоўных 

папер здзелак з каштоўнымі паперамі пры адсутнасці кваліфікацыйнага атэстата або 

з кваліфікацыйным атэстатам, дзеянне якога прыпынена, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.11. Парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення 

дэпазітарнай дзейнасці 

1. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб дэпазітарнай дзейнасці, якое 

выявілася ў парушэнні парадку дэпазітарнага ўліку або тэрмінаў ажыццяўлення 

дэпазітарных аперацый, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

2. Ажыццяўленне дэпазітарнага пераводу каштоўных папер з парушэннем 

устаноўленых парадку і ўмоў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.12. Выключаны 

Артыкул 11.13. Выключаны 

Артыкул 11.14. Выключаны 

Артыкул 11.15. Выключаны 

Артыкул 11.16. Парушэнне парадку выкарыстання сродкаў бюджэту, 

дзяржаўных пазабюджэтных фондаў або арганізацыі 

дзяржаўных закупак тавараў (работ, паслуг) 

1. Незаконнае атрыманне юрыдычнай асобай або індывідуальным 

прадпрымальнікам сродкаў бюджэту, у тым ліку дзяржаўных мэтавых бюджэтных 

фондаў, а таксама дзяржаўных пазабюджэтных фондаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу (за выключэннем 

бюджэтных арганізацый) – да ста працэнтаў указаных сродкаў. 

2. Нямэтавае выкарыстанне і (або) выкарыстанне з парушэннем заканадаўства 

юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам сродкаў бюджэту, у тым 

ліку дзяржаўных мэтавых бюджэтных фондаў, а таксама дзяржаўных 

пазабюджэтных фондаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу (за 

выключэннем бюджэтных арганізацый) – да ста працэнтаў указаных сродкаў. 

3. Нямэтавае выкарыстанне і (або) выкарыстанне з парушэннем заканадаўства 

юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам матэрыяльных рэсурсаў, 

набытых за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, у тым ліку 

дзяржаўных мэтавых бюджэтных фондаў, а таксама дзяржаўных пазабюджэтных 

фондаў – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу (за 

выключэннем бюджэтных арганізацый) – да ста працэнтаў кошту матэрыяльных 

рэсурсаў, набытых за кошт указаных сродкаў і выкарыстаных не па мэтавым 

прызначэнні і (або) з парушэннем заканадаўства. 

4. Не прадугледжанае заканадаўствам абмежаванне службовай асобай або 

індывідуальным прадпрымальнікам, членам камісіі, створанай для правядзення 

працэдуры дзяржаўнай закупкі, доступу пастаўшчыкоў (падрадчыкаў, выканаўцаў) 

да ўдзелу ў працэдуры дзяржаўнай закупкі, у тым ліку пры дапамозе незахавання 

правілаў размяшчэння інфармацыі аб дзяржаўных закупках, іншае парушэнне 

парадку правядзення дзяржаўнай закупкі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь або 

змяненне службовай асобай заказчыка (арганізатара) ці індывідуальным 

прадпрымальнікам умоў дагавора, які заключаецца па выніках працэдуры закупкі, 

калі іншае не прадугледжана актамі заканадаўства, а таксама ўхіленне імі ад 

заключэння дагавора па выніках працэдуры закупкі – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь. 

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 4 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні і (або) якія пацягнулі за сабой дадатковае расходаванне сродкаў з 

рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, у тым ліку дзяржаўных мэтавых 

бюджэтных фондаў, а таксама з дзяржаўных пазабюджэтных фондаў або змяншэнне 

колькасці тавараў (аб'ёму выкананых работ, аказаных паслуг), якія закупляюцца, 

змяненне ў бок змяншэння камплектацыі тавараў, якія закупляюцца, зніжэнне 

параметраў і тэхнічных характарыстык тавараў, павелічэнне выдаткаў на іх 

эксплуатацыю (выкарыстанне) або іншае пагаршэнне якасных характарыстык 

тавараў, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.17. Парушэнне парадку давання, прыцягнення і 

выкарыстання пазыковых сродкаў 

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку прыцягнення і выкарыстання сродкаў, 

атрыманых па знешняй дзяржаўнай пазыцы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Невыкананне або неналежнае выкананне абавязацельстваў па разліках за 

сродкі, атрыманыя па знешняй дзяржаўнай пазыцы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

3. Парушэнне службовай асобай дзяржаўнай арганізацыі або гаспадарчага 

таварыства з доляй дзяржавы ў статутным фондзе ўстаноўленага заканадаўствам 

парадку давання такімі арганізацыямі грашовых сродкаў у пазыку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

4. Незахаванне службовай асобай арганізацыі тэрмінаў вяртання гэтай 

арганізацыяй грашовых сродкаў, дадзеных дзяржаўнай арганізацыяй або 

гаспадарчым таварыствам з доляй дзяржавы ў статутным фондзе ў пазыку ва 



ўстаноўленым заканадаўчымі актамі парадку, і (або) іх выкарыстанне на мэты, не 

прадугледжаныя ў дагаворы пазыкі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

5. Нямэтавае выкарыстанне сродкаў, прыцягнутых шляхам размяшчэння 

аблігацый, або даванне за кошт указаных сродкаў пазык – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да двухсот базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.18. Ухіленне ад пагашэння крэдыторскай запазычанасці 

Ухіленне індывідуальнага прадпрымальніка або службовай асобы юрыдычнай 

асобы ад пагашэння па судовай пастанове, якая ўступіла ў законную сілу, 

крэдыторскай запазычанасці пры наяўнасці магчымасці выканаць абавязацельства, 

калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой папярэджанне, або накладанне штрафу ў памеры ад шасці да 

дваццаці базавых велічынь, або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 11.19. Выключаны 

Артыкул 11.20. Выключаны 

Артыкул 11.21. Парушэнне ўстаноўленых парадку і ўмоў утварэння 

страхавых рэзерваў, ажыццяўлення інвестыцый, 

размяшчэння і выкарыстання сродкаў страхавых рэзерваў, 

фарміравання, размяшчэння і выкарыстання гарантыйных 

фондаў, фондаў папераджальных (прэвентыўных) 

мерапрыемстваў або нестварэнне такіх рэзерваў і фондаў 

Незахаванне страхавой арганізацыяй устаноўленых парадку і ўмоў утварэння 

страхавых рэзерваў, ажыццяўлення інвестыцый пры дапамозе ўкладання сродкаў 

страхавых рэзерваў, размяшчэння і выкарыстання сродкаў страхавых рэзерваў, 

фарміравання гарантыйных фондаў, размяшчэння і выкарыстання сродкаў 

гарантыйных фондаў, фарміравання фондаў папераджальных (прэвентыўных) 

мерапрыемстваў, выкарыстання сродкаў фондаў папераджальных (прэвентыўных) 

мерапрыемстваў, а таксама нестварэнне такіх рэзерваў і фондаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад трохсот да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 11.22. Выключаны 

Артыкул 11.23. Выключаны 

Артыкул 11.24. Парушэнне антыманапольнага заканадаўства 

Ухіленне індывідуальнага прадпрымальніка або службовай асобы юрыдычнай 

асобы ад выканання прадпісання антыманапольнага органа, або неналежнае ці 

несвоечасовае яго выкананне, або непадача гэтаму органу інфармацыі (дакументаў, 

тлумачэнняў), неабходнай для ажыццяўлення антыманапольным органам сваіх 

функцый, або падача заведама лжывай інфармацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.25. Манапалістычная дзейнасць 

1. Здзяйсненне індывідуальным прадпрымальнікам, які займае дамінуючае 

становішча на таварным рынку, або службовай асобай юрыдычнай асобы, якая 

займае дамінуючае становішча на таварным рынку, дзеяння (бяздзейнасць), якое 



з'яўляецца ў адпаведнасці з антыманапольным заканадаўствам злоўжываннем 

дамінуючага становішча, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да дзесяці працэнтаў сумы выручкі ад рэалізацыі 

тавару (работы, паслугі), на таварным рынку якой здзейснена правапарушэнне, за 

каляндарны год, папярэдні году, у якім было выяўлена адміністрацыйнае 

правапарушэнне, або за папярэднюю дню выяўлення адміністрацыйнага 

правапарушэння частку каляндарнага года, у якім было выяўлена адміністрацыйнае 

правапарушэнне, калі правапарушальнік не рэалізоўваў гэты тавар (работу, паслугу) 

у папярэднім каляндарным годзе, але не менш за пяцьсот базавых велічынь. 

2. Заключэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы пагадненняў, якія абмяжоўваюць канкурэнцыю, а таксама ўдзел 

у такіх пагадненнях, здзяйсненне ўзгодненых дзеянняў (бяздзейнасць), якія 

абмяжоўваюць канкурэнцыю, за выключэннем пагадненняў і ўзгодненых дзеянняў, 

дапушчальных у адпаведнасці з антыманапольным заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да дзесяці працэнтаў сумы выручкі ад рэалізацыі 

тавару (работы, паслугі), на таварным рынку якога здзейснена правапарушэнне, за 

каляндарны год, папярэдні году, у якім было выяўлена адміністрацыйнае 

правапарушэнне, або за папярэднюю дню выяўлення адміністрацыйнага 

правапарушэння частку каляндарнага года, у якім было выяўлена адміністрацыйнае 

правапарушэнне, калі правапарушальнік не ажыццяўляў дзейнасць  для рэалізацыі 

гэтага тавару (работы, паслугі) у папярэднім каляндарным годзе, але не менш за 

чатырыста базавых велічынь. 

3. Каардынацыя эканамічнай дзейнасці суб'ектаў гаспадарання, забароненая ў 

адпаведнасці з антыманапольным заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да тысячы базавых велічынь. 

Артыкул 11.26. Нядобрасумленная канкурэнцыя 
Нядобрасумленная канкурэнцыя, у тым ліку наўмыснае незаконнае 

выкарыстанне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

фірменнага наймення, таварнага знака (знака абслугоўвання), геаграфічнага 

ўказання, якія ёй не належаць, уключаючы ўвядзенне ў грамадзянскае абарачэнне 

тавараў з незаконным выкарыстаннем вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, сродкаў 

індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага абарачэння або іх тавараў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да дзесяці працэнтаў сумы выручкі ад рэалізацыі 

тавару (работы, паслугі), на таварным рынку якой здзейснена правапарушэнне, за 

каляндарны год, папярэдні году, у якім было выяўлена адміністрацыйнае 

правапарушэнне, або за папярэднюю дню выяўлення адміністрацыйнага 

правапарушэння частку каляндарнага года, у якім было выяўлена адміністрацыйнае 

правапарушэнне, калі правапарушальнік не рэалізоўваў гэты тавар (работу, паслугу) 

у папярэднім каляндарным годзе, але не менш за чатырыста базавых велічынь. 



Артыкул 11.27. Выключаны 

Артыкул 11.28. Выключаны 

Артыкул 11.29. Выключаны 

Артыкул 11.30. Процідзеянне выкананню функцый часовай 

адміністрацыі па кіраванні банкам 
Процідзеянне з боку членаў органаў кіравання банка і іншых работнікаў банка 

выкананню часовай адміністрацыяй сваіх функцый па кіраванні банкам – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.31. Невыкананне або неналежнае выкананне кіраўніком 

часовай адміністрацыі па кіраванні банкам абавязкаў, 

устаноўленых заканадаўствам 

Невыкананне або неналежнае выкананне кіраўніком часовай адміністрацыі па 

кіраванні банкам абавязкаў, устаноўленых заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.32. Парушэнне банкам або нябанкаўскай крэдытна-

фінансавай арганізацыяй парадку пералічэння грашовых 

сродкаў на рахункі нерэзідэнтаў 

Ажыццяўленне банкам або нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй 

пераводу грашовых сродкаў на рахункі нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь, з якіх 

збіраецца афшорны збор, да выплаты гэтага збору юрыдычнымі асобамі і 

індывідуальнымі прадпрымальнікамі – рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да пятнаццаці працэнтаў ад сумы пералічаных грашовых сродкаў. 

Артыкул 11.33. Падробка праязных дакументаў 

Выраб ці збыт падробленых білетаў ці іншых дакументаў на праезд пасажыраў 

або правоз грузаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.34. Выключаны 

Артыкул 11.35. Выключаны 

Артыкул 11.36. Перавышэнне сумы пералічаных грашовых сродкаў па 

імпарце ў параўнанні з дагаворнай сумай атрыманых 

грашовых сродкаў 

Перавышэнне сумы пералічаных грашовых сродкаў па імпарце (кошце 

адгружанага тавару, выкананых работ, аказаных паслуг па экспарце) у параўнанні з 

дагаворным коштам атрыманага тавару, выкананых работ, аказаных паслуг (сумай 

атрыманых грашовых сродкаў) – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры розніцы 

паміж гэтымі сумамі. 

  
Заўвага. Адказнасць за здзяйсненне правапарушэнняў, прадугледжаных 

артыкуламі 11.36 і 11.37 гэтага Кодэкса, не прымяняецца ў пацверджаных дакументамі выпадках, 

калі: 

тавар у той час, калі рызыкі нёс беларускі бок, аказаўся знішчаным, беззваротна згубленым 

у выніку аварыі або дзеяння непераадольнай сілы; 

адбылася недастача з прычыны натуральнага зносу або змяншэння пры нармальных умовах 

транспарціроўкі і захоўвання; 

тавар выбыў з валодання беларускага боку ў выніку неправамерных дзеянняў органаў або 

службовых асоб замежнай дзяржавы; 

вяртанне пераведзенай у лік аплаты тавару сумы аказалася немагчымым з прычыны дзеяння 

непераадольнай сілы, аб'яўленага замежнай дзяржавай мараторыя, а таксама неправамерных 

дзеянняў органаў або службовых асоб замежнай дзяржавы. 

Артыкул 11.37. Перавышэнне тэрмінаў правядзення знешнегандлёвых 

аперацый 

1. Незабеспячэнне пры рэалізацыі знешнегандлёвых дагавораў своечасовага 

паступлення грашовых сродкаў ці завяршэння знешнегандлёвай аперацыі іншым 

прадугледжаным заканадаўчымі актамі спосабам пры экспарце тавараў 

(інфармацыі, якая ахоўваецца, выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай 

дзейнасці, работ, паслуг) або паступлення тавараў (інфармацыі, якая ахоўваецца, 

выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, работ, паслуг) ці 

завяршэння знешнегандлёвай аперацыі іншым прадугледжаным заканадаўчымі 

актамі спосабам па імпарце – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да пяці дзясятых 

працэнта ад сумы незавершанай ва ўстаноўлены тэрмін знешнегандлёвай аперацыі 

за кожны дзень перавышэння тэрміну, але не больш за суму незавершанай 

знешнегандлёвай аперацыі. 

2. Незабеспячэнне лізінгадавальнікам пры выкананні дагавора міжнароднага 

лізінгу своечасовых паступленняў лізінгавых плацяжоў, сродкаў ад продажу 

прадмета лізінгу лізінгаатрымальніку – нерэзідэнту Рэспублікі Беларусь, 

паступлення прадмета лізінгу на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь у выпадку яго 

вяртання або завяршэння ўказанага дагавора іншым прадугледжаным 

заканадаўствам для міжнароднага лізінгу спосабам у тэрміны, прадугледжаныя 

заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да пяці дзясятых працэнта не атрыманых (не 

паступіўшых) ва ўстаноўлены тэрмін лізінгавых плацяжоў, сродкаў ад продажу 

прадмета лізінгу, кошту прадмета лізінгу, які не паступіў ва ўстаноўлены тэрмін, за 

кожны дзень перавышэння тэрміну, але не больш за суму не атрыманых ва 

ўстаноўлены тэрмін указаных грашовых сродкаў або кошту прадмета лізінгу. 

Артыкул 11.38. Парушэнне ўстаноўленага парадку разлікаў у беларускіх 

рублях па экспартных знешнегандлёвых дагаворах 

Правядзенне разлікаў пры экспарце тавараў (інфармацыі, якая ахоўваецца, 

выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, работ, паслуг) у беларускіх 
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рублях рэзідэнтам па знешнегандлёвых дагаворах, заключаных паміж іншым 

рэзідэнтам і нерэзідэнтам, з парушэннем патрабаванняў заканадаўства – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, а на 

індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры да дваццаці 

працэнтаў ад сумы гэтых сродкаў. 

Артыкул 11.39. Распараджэнне грашовымі сродкамі ад экспарту без 

залічэння на свой рахунак, а таксама пералічэнне грашовых 

сродкаў са свайго рахунку для аплаты за тавары 

(інфармацыю, якая ахоўваецца, выключныя правы на вынікі 

інтэлектуальнай дзейнасці, работы, паслугі) 

1. Распараджэнне ў парушэнне заканадаўства грашовымі сродкамі ад экспарту 

тавараў (інфармацыі, якая ахоўваецца, выключных правоў на вынікі 

інтэлектуальнай дзейнасці, работ, паслуг) без залічэння на свой рахунак – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры сумы 

сродкаў, не атрыманай на свой рахунак. 

2. Пералічэнне ў парушэнне заканадаўства грашовых сродкаў са свайго 

рахунку для аплаты за тавары (інфармацыю, якая ахоўваецца, выключныя правы на 

вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, работы, паслугі), калі імпарцёрам з'яўляецца 

іншая асоба, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры сумы 

пералічаных сродкаў. 

Артыкул 11.40. Пералічэнне грашовых сродкаў ад экспарту тавараў 

(работ, паслуг) без залічэння на свой рахунак без адпаведнага 

дазволу 

Пералічэнне грашовых сродкаў ад экспарту тавараў (работ, паслуг) без 

залічэння на свой рахунак без адпаведнага дазволу – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры сумы 

пералічаных сродкаў. 

Артыкул 11.41. Выключаны 

Артыкул 11.42. Падача недакладных звестак пры афармленні ліцэнзіі або 

іншых дазвольных дакументаў на ўвоз (вываз) тавараў, 

статыстычнай дэкларацыі або перыядычнай статыстычнай 

дэкларацыі, рэгістрацыі здзелкі 

Падача недакладных звестак пры афармленні ліцэнзіі або іншых дазвольных 

дакументаў на ўвоз (вываз) тавараў, статыстычнай дэкларацыі або перыядычнай 

статыстычнай дэкларацыі, рэгістрацыі здзелкі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

дваццаці працэнтаў кантрактнага кошту экспартаваных (імпартаваных) тавараў. 



Артыкул 11.43. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення 

знешнегандлёвых аперацый 

Правядзенне знешнегандлёвай аперацыі без наяўнасці ў прадугледжаных 

заканадаўствам выпадках ліцэнзіі або іншых дазвольных дакументаў або 

невыкананне абавязку па рэгістрацыі здзелкі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

дваццаці працэнтаў кошту экспартаваных (імпартаваных) тавараў, выкананых 

работ, аказаных паслуг, інфармацыі, якая ахоўваецца, выключных правоў на вынікі 

інтэлектуальнай дзейнасці. 

Артыкул 11.44. Парушэнне ўстаноўленага тэрміну падачы статыстычнай 

дэкларацыі або адсутнасць такой дэкларацыі 

Непадача ва ўстаноўлены тэрмін статыстычнай дэкларацыі ці перыядычнай 

статыстычнай дэкларацыі або яе адсутнасць – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.45. Парушэнне ўстаноўленага тэрміну анулявання 

зарэгістраванай мытным органам статыстычнай дэкларацыі 

Неажыццяўленне ва ўстаноўлены тэрмін анулявання зарэгістраванай мытным 

органам статыстычнай дэкларацыі, калі адгрузка ўказаных у дэкларацыі тавараў не 

адбылася, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.46. Выключаны 

Артыкул 11.47. Выкарыстанне замежнай валюты або каштоўных папер у 

замежнай валюце без дазволу 

Выкарыстанне замежнай валюты або каштоўных папер у замежнай валюце ў 

разліках паміж рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь без дазволу Нацыянальнага банка 

Рэспублікі Беларусь – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры да ста 

працэнтаў ад сумы плацяжу з плацельшчыка і атрымальніка (з кожнага). 

Артыкул 11.48. Выключаны 

Артыкул 11.49. Выключаны 

Артыкул 11.50. Выключаны 

Артыкул 11.51. Выключаны 

Артыкул 11.52. Выключаны 

Артыкул 11.53. Выключаны 

Артыкул 11.54. Нявыплата або няпоўная выплата абавязковых 

страхавых узносаў або ўзносаў на прафесійнае пенсійнае 

страхаванне 



Нявыплата або няпоўная выплата ва ўстаноўлены тэрмін абавязковых 

страхавых узносаў або ўзносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне ў бюджэт 

дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі 

Беларусь на суму больш за дзесяць базавых велічынь – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры 

дваццаці працэнтаў ад нявыплачанай сумы ўказаных узносаў. 

  
Заўвага. Не з'яўляюцца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным гэтым 

артыкулам, нявыплата або няпоўная выплата ва ўстаноўлены тэрмін абавязковых страхавых узносаў 

або ўзносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне, калі ўказаныя ўзносы выплачаны ў поўным 

аб'ёме не пазней дня выплаты заработнай платы. 

Артыкул 11.55. Выключаны 

Артыкул 11.56. Выключаны 

Артыкул 11.57. Выключаны 

Артыкул 11.58. Выключаны 

Артыкул 11.59. Незаконныя дзеянні з простымі і (або) пераводнымі 

вэксалямі 

1. Выдача, аплата, індасаванне, аваляванне простых і (або) пераводных 

вэксаляў, акцэпт пераводных вэксаляў асобай, якая не мае права на гэта, або выдача, 

індасаванне, аваляванне простых і (або) пераводных вэксаляў, не забяспечаных 

патрэбнай у адпаведнасці з заканадаўствам маёмасцю, у тым ліку маёмаснымі 

правамі, або іншымі адчужальнымі правамі, якія маюць грашовую ацэнку, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры вэксальнай сумы, а на 

юрыдычную асобу – у памеры вэксальнай сумы. 

2. Выдача, індасаванне, аваляванне простых і (або) пераводных вэксаляў, 

выдача іх копій або экзэмпляраў пераводных вэксаляў, акцэпт пераводных вэксаляў 

юрыдычнай асобай, зарэгістраванай у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных 

асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, аперацыі па рахунках якой прыпынены, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры 

вэксальнай сумы. 

3. Перавышэнне юрыдычнай асобай, зарэгістраванай у Адзіным дзяржаўным 

рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, устаноўленага 

заканадаўчымі актамі аб'ёму абавязацельстваў па выдадзеных, індасаваных, 

аваляваных простых і (або) пераводных вэксалях, акцэптаваных пераводных 

вэксалях – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад дзесяці 

да пяцідзесяці працэнтаў сумы перавышэння. 

Артыкул 11.60. Непадача, несвоечасовая падача і (або) падача 

недакладных звестак аб выдадзеных і (або) пералічаных 

грашовых сродках, якія паступілі з-за мяжы 

Непадача, несвоечасовая падача службовай асобай аператара паштовай сувязі, 

яго адасобленых падраздзяленняў або банка ў падатковы орган звестак аб 

выдадзеных і (або) пералічаных грашовых сродках, якія паступілі фізічным асобам 

пераводам з-за мяжы, і (або) падача недакладных звестак – 



цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.61. Даванне крэдыту для выплаты заработнай платы, выдача 

або пералічэнне грашовых сродкаў для аплаты працы з 

парушэннем патрабаванняў заканадаўства 
Даванне службовай асобай банка юрыдычнай асобе, індывідуальнаму 

прадпрымальніку крэдыту для выплаты заработнай платы без уключэння ў суму 

крэдыту ўказаных у заяве на даванне крэдыту сум страхавых узносаў і сум 

падаходнага падатку з фізічных асоб, якія вылічваюцца з сумы гэтай заработнай 

платы, а таксама выдача або пералічэнне службовай асобай банка з іх рахункаў 

грашовых сродкаў для аплаты працы ў разліку за месяц без падачы банку 

плацежных інструкцый на пералічэнне падаходнага падатку і страхавых узносаў (за 

выключэннем страхавых узносаў на абавязковае страхаванне ад няшчасных 

выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў) або даведак аб тым, што 

абавязацельствы па ўказаных плацяжах выкананы або тэрмін іх выканання не 

настаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых велічынь. 

  
Заўвага. Пад страхавымі ўзносамі, указанымі ў гэтым артыкуле, разумеюцца абавязковыя 

страхавыя ўзносы і ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне ў бюджэт дзяржаўнага 

пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь, страхавыя ўзносы на 

абавязковае страхаванне ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў. 

Артыкул 11.62. Выключаны 

Артыкул 11.63. Выключаны  

Артыкул 11.64. Парушэнне парадку ажыццяўлення страхавой дзейнасці 
1. Дзейнасць страхавой арганізацыі, якая не адпавядае прадмету дзейнасці 

страхоўшчыка, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў двухкратным 

памеры атрыманага даходу ад ажыццяўлення такой дзейнасці. 

2. Перавышэнне страхавой арганізацыяй устаноўленых заканадаўствам 

нарматываў адказнасці па дагаворах добраахвотнага страхавання (сустрахавання, 

перастрахавання), якія не адносяцца да страхавання жыцця, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад двухсот 

да пяцісот базавых велічынь. 

3. Перавышэнне страхавой арганізацыяй устаноўленага заканадаўствам 

нарматыву расходаў на вядзенне справы, а таксама перавышэнне ўстаноўленых 

заканадаўствам гранічнага памеру ўзнагароджання, іншых відаў выплат страхавому 

брокеру, страхавому агенту – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры сумы 

перавышэння. 

4. Адсутнасць у страхавой арганізацыі на рахунках у банках Рэспублікі 

Беларусь сумы грашовых сродкаў, якая адпавядае мінімальнаму памеру статутнага 

фонду, устаноўленаму Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад двухсот 

да пяцісот базавых велічынь. 

5. Незаконная адмова страхавой арганізацыі ад заключэння дагавора 

абавязковага страхавання – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да трохсот базавых велічынь. 

6. Парушэнне страхавой арганізацыяй вызначанага заканадаўствам парадку 

ўліку, захоўвання, запаўнення, выкарыстання і выпіскі страхавых полісаў 

(пасведчанняў, сертыфікатаў) або квітанцый – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

7. Парушэнне страхавой арганізацыяй устаноўленых заканадаўствам або 

правіламі страхавання парадку або ўмоў страхавання (сустрахавання, 

перастрахавання), ажыццяўлення страхавых выплат, вызначэння страхавых 

узносаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад двухсот 

да пяцісот базавых велічынь. 

8. Здзяйсненне страхавой арганізацыяй іншых, чым прадугледжана ў гэтым 

Кодэксе, парушэнняў заканадаўства або правілаў страхавання ў сувязі са 

страхаваннем (сустрахаваннем, перастрахаваннем), ажыццяўленнем страхавых 

выплат, вызначэннем страхавых узносаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад двухсот 

да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 11.65. Невыкананне патрабаванняў аб заключэнні дагавора 

абавязковага страхавання 

1. Ажыццяўленне перавозак пасажыраў і багажу без заключэння дагавора 

абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці перавозчыка перад пасажырамі 

або ажыццяўленне перавозкі небяспечных грузаў без заключэння дагавора 

абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці перавозчыка пры перавозцы 

небяспечных грузаў, а таксама ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з эксплуатацыяй 

асобных аб'ектаў, вызначаных заканадаўствам аб страхаванні, без заключэння 

дагавора абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці юрыдычных асоб і 

індывідуальных прадпрымальнікаў за шкоду, прычыненую такой дзейнасцю, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу на індывідуальнага 

прадпрымальніка ў памеры да ста пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трохсот базавых 

велічынь. 

2. Ажыццяўленне юрыдычнай асобай, асноўным відам дзейнасці якой 

з'яўляецца вырошчванне (вытворчасць) сельскагаспадарчых культур, жывёлы і 

птушкі або адасобленае падраздзяленне якой ажыццяўляе вырошчванне 

(вытворчасць) сельскагаспадарчых культур, жывёлы і птушкі і мае адасоблены 

баланс і бягучы (разліковы) ці іншы банкаўскі рахунак у частцы гэтай дзейнасці, без 

заключэння дагавора абавязковага страхавання з дзяржаўнай падтрымкай ураджаю 

сельскагаспадарчых культур, жывёлы і птушкі ў парадку і выпадках, устаноўленых 

Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, дзейнасці па вырошчванні (вытворчасці) 

сельскагаспадарчай прадукцыі – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да ста базавых велічынь. 

3. Ажыццяўленне дзейнасці часовага (антыкрызіснага) кіраўніка ў вядзенні па 

справе аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) без заключэння дагавора 



абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці часовага (антыкрызіснага) 

кіраўніка ў вядзенні па справе аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад сямідзесяці пяці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 11.66. Парушэнне страхавым брокерам або страхавым агентам 

заканадаўства аб страхаванні 

1. Дзейнасць страхавога брокера, якая не адпавядае прадмету дзейнасці 

страхавога брокера, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – у двухкратным памеры атрыманага даходу ад 

ажыццяўлення такой дзейнасці. 

2. Парушэнне страхавым брокерам або страхавым агентам прадугледжанага 

заканадаўствам або правіламі страхавання парадку вызначэння і атрымання 

страхавых узносаў (страхавых прэмій) ад страхавальнікаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

3. Адсутнасць у страхавога брокера на рахунках у банках Рэспублікі Беларусь 

сумы грашовых сродкаў, якая адпавядае мінімальнаму памеру статутнага фонду, 

устаноўленаму Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да двухсот базавых велічынь. 

4. Парушэнне работнікам страхавога брокера ці страхавога агента або 

страхавым агентам – фізічнай асобай прадугледжанага заканадаўствам парадку 

запаўнення страхавых полісаў (пасведчанняў, сертыфікатаў), квітанцый – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь. 

5. Здзяйсненне страхавым брокерам, страхавым агентам іншых, чым 

прадугледжана ў гэтым Кодэксе, парушэнняў заканадаўства аб страхаванні або 

правілаў страхавання ў сувязі з ажыццяўленнем пасрэдніцкай дзейнасці па 

страхаванні – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

Артыкул 11.67. Нямэтавае выкарыстанне сродкаў, заробленых на 

рэспубліканскіх суботніках 

Нямэтавае выкарыстанне службовай асобай сродкаў, заробленых на 

рэспубліканскіх суботніках, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да сарака базавых велічынь. 

Артыкул 11.68. Нямэтавае выкарыстанне банкаўскіх крэдытаў 

Нямэтавае выкарыстанне службовай асобай юрыдычнай асобы або 

індывідуальным прадпрымальнікам банкаўскіх крэдытаў, калі ў гэтых дзеяннях 

няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.69. Нямэтавае выкарыстанне або выкарыстанне з 

парушэннем заканадаўства адлічэнняў на капітальны рамонт 



Нямэтавае выкарыстанне або выкарыстанне з парушэннем заканадаўства 

адлічэнняў на капітальны рамонт дапаможных памяшканняў, канструктыўных 

элементаў, інжынерных сістэм жылога дома, якія акумулююцца на спецыяльных 

рахунках арганізацый, што ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) 

аказваюць жыллёва-камунальныя паслугі, або мясцовых выканаўчых і распарадчых 

органаў, якія адкрываюцца для накаплення сродкаў, што паступаюць на капітальны 

рамонт, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.70. Даванне льготных умоў інсайдарам або работнікам банка 

або нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі 

Даванне банкам або нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй сваім 

інсайдарам або работнікам ільготных умоў, даванне якіх не дапускаецца 

заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры да двухсот 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.71. Выключаны 

Артыкул 11.72. Невыкананне мер для прадухілення легалізацыі даходаў, 

атрыманых злачынным шляхам, фінансавання 

тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання 

зброі масавага паражэння 

1. Невыкананне асобай, якая ажыццяўляе фінансавыя аперацыі, 

прадугледжаных заканадаўствам мер  для прадухілення легалізацыі даходаў, 

атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і 

фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, у тым ліку здзейсненае 

службовай асобай юрыдычнай асобы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да пяцісот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да тысячы базавых велічынь. 

2. Неаднаразовае (два і больш разы на працягу аднаго года) парушэнне 

ўстаноўленага парадку анкетавання кліентаў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

  
Заўвага. Тэрміны «асоба, якая ажыццяўляе фінансавыя аперацыі» і «кліент», што 

прымяняюцца ў гэтым артыкуле, маюць значэнні, вызначаныя заканадаўствам аб прадухіленні 

легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і 

фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння. 

Артыкул 11.73. Незаконныя выкарыстанне або выдаванне звестак, 

унесеных у рэестр уладальнікаў каштоўных папер, або 

інфармацыі аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці 

эмітэнта каштоўных папер 

Незаконныя выкарыстанне або выдаванне звестак, унесеных у рэестр 

уладальнікаў каштоўных папер, або інфармацыі аб выніках фінансава-гаспадарчай 

дзейнасці эмітэнта каштоўных папер да яе апублікавання ў сродках масавай 

інфармацыі або давядзення іншым чынам да ведама неабмежаванага круга асоб, 

здзейсненыя асобай, якой такія звесткі або інфармацыя вядомыя ў сувязі з яе 

прафесійнай або службовай дзейнасцю, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу 

злачынства, – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 11.74. Парушэнне парадку прыёму наяўных грашовых сродкаў 

пры ажыццяўленні натарыяльнай і адвакацкай дзейнасці 

Парушэнне ўстаноўленага парадку прыёму наяўных грашовых сродкаў пры 

ажыццяўленні натарыяльнай і адвакацкай дзейнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.75. Атрыманне крэдытнай справаздачы без згоды суб'екта 

крэдытнай гісторыі 

Атрыманне ў Нацыянальным банку Рэспублікі Беларусь крэдытнай 

справаздачы без згоды суб'екта крэдытнай гісторыі, калі ў адпаведнасці з 

заканадаўствам патрабуецца такая згода, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

Артыкул 11.76. Маніпуляванне рынкам каштоўных папер 

Здзяйсненне дзеянняў (бяздзейнасць), якія аказваюць істотны ўплыў на попыт 

на каштоўную паперу і (або) прапанову каштоўнай паперы, рыначны кошт 

каштоўнай паперы або аб'ём таргоў каштоўнай паперай, якія прызнаюцца ў 

адпаведнасці з заканадаўчымі актамі маніпуляваннем рынкам каштоўных папер, 

калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 11.77. Парушэнне патрабаванняў да парадку закупак тавараў 

(работ, паслуг) за кошт уласных сродкаў 

Парушэнне ўстаноўленых заканадаўствам патрабаванняў да парадку 

ажыццяўлення закупак тавараў (работ, паслуг) за кошт уласных сродкаў 

юрыдычных асоб, маёмасць якіх знаходзіцца ў дзяржаўнай уласнасці, гаспадарчых 

таварыстваў, акцыі (долі ў статутных фондах) якіх знаходзяцца ў дзяржаўнай 

уласнасці, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 11.78. Нямэтавае выкарыстанне і (або) выкарыстанне з 

парушэннем заканадаўства аб абыходжанні з адходамі 

сродкаў, якія паступілі ў выглядзе платы за арганізацыю 

збору, абясшкоджвання і (або) выкарыстання адходаў тавараў 

і адходаў упакоўкі 
Нямэтавае выкарыстанне і (або) выкарыстанне з парушэннем заканадаўства аб 

абыходжанні з адходамі сродкаў, якія паступілі ў выглядзе платы за арганізацыю 

збору, абясшкоджвання і (або) выкарыстання адходаў тавараў і адходаў упакоўкі, 

здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

  
Заўвага. Тэрмін «адходы тавараў і адходы ўпакоўкі», які прымяняецца ў гэтым артыкуле 

і артыкуле 15.63 гэтага Кодэкса, мае значэнне, вызначанае заканадаўствам аб абыходжанні з 

адходамі. 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=15.63


Артыкул 11.79. Здзяйсненне фінансавай аперацыі, якая пацягнула за 

сабой легалізацыю даходаў, атрыманых злачынным шляхам 

Здзяйсненне юрыдычнай асобай фінансавай аперацыі са сродкамі, атрыманымі 

заведама для службовай асобы гэтай юрыдычнай асобы злачынным шляхам, якое 

пацягнула за сабой наданне правамернага віду валоданню, карыстанню або 

распараджэнню ўказанымі сродкамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры да ста 

працэнтаў ад сумы такой аперацыі. 

  
Заўвага. Тэрміны «фінансавая аперацыя» і «сродкі», якія прымяняюцца ў гэтым артыкуле 

і артыкуле 11.80 гэтага Кодэкса, маюць значэнні, вызначаныя заканадаўствам аб прадухіленні 

легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і 

фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння. 

Артыкул 11.80. Фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці 

Даванне або збор юрыдычнай асобай сродкаў любым спосабам у мэтах 

выкарыстання ў тэрарыстычнай дзейнасці, матэрыяльнага забеспячэння або іншай 

падтрымкі заведама для службовай асобы гэтай юрыдычнай асобы тэрарыстаў, 

тэрарыстычных груп і тэрарыстычных арганізацый, у тым ліку ў мэтах праезду да 

месца навучання для ўдзелу ў тэрарыстычнай дзейнасці, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад 

пяцісот да тысячы базавых велічынь. 

Артыкул 11.81. Незаконнае распараджэнне грашовымі сродкамі, якія 

знаходзяцца на банкаўскіх рахунках суб'екта гаспадарання 

Дзеянні па распараджэнні грашовымі сродкамі ў буйным памеры, якія 

знаходзяцца на бягучым (разліковым) банкаўскім рахунку (рахунках) юрыдычнай 

асобы або індывідуальнага прадпрымальніка, здзейсненыя асобай, не надзеленай 

паўнамоцтвамі па распараджэнні грашовымі сродкамі ва ўстаноўленым 

заканадаўствам парадку, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

  
Заўвага. Буйным памерам у гэтым артыкуле прызнаецца сума пералічаных грашовых 

сродкаў, якая ў тысячу і больш разоў перавышае памер базавай велічыні, устаноўлены на дзень 

здзяйснення правапарушэння. 

Артыкул 11.82. Нямэтавае выкарыстанне сродкаў ад продажу жылых 

памяшканняў 

Нямэтавае выкарыстанне сельскагаспадарчай арганізацыяй сродкаў ад 

продажу жылых памяшканняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад 

пяцідзесяці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 11.83. Парушэнне парадку ўключэння ў паведамленне сум 

платы за жыллёва-камунальныя паслугі або ўключэнне ў яго 

іншых плацяжоў 

1. Уключэнне службовай асобай арганізацыі, якая ажыццяўляе эксплуатацыю 

жыллёвага фонду і (або) аказвае жыллёва-камунальныя паслугі, іншай арганізацыі, 

якая ажыццяўляе налічэнне платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за 

карыстанне жылым памяшканнем, у паведамленне сум платы за асноўныя і (або) 

дадатковыя жыллёва-камунальныя паслугі, якія перавышаюць кошт такіх паслуг, 
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аказаных спажыўцу, або сум платы за дадатковыя жыллёва-камунальныя паслугі 

без заключэння адпаведных дагавораў на іх аказанне са спажыўцамі, або іншых 

плацяжоў, уключэнне якіх у апавяшчэнне не прадугледжана заканадаўствам, а 

таксама падача службовай асобай арганізацыі, якая ажыццяўляе эксплуатацыю 

жыллёвага фонду і (або) аказвае жыллёва-камунальныя паслугі, недакладных 

звестак арганізацыі, якая ажыццяўляе налічэнне платы за жыллёва-камунальныя 

паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем, якое пацягнула за сабой 

уключэнне ў паведамленне сум платы за асноўныя і (або) дадатковыя жыллёва-

камунальныя паслугі, якія перавышаюць кошт такіх паслуг, аказаных спажыўцу, 

або сум платы за дадатковыя жыллёва-камунальныя паслугі без заключэння 

адпаведных дагавораў на іх аказанне са спажыўцамі, калі ў гэтых дзеяннях няма 

саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. 1. Пад паведамленнем у гэтым артыкуле разумеецца паведамленне аб памеры 

платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылым памяшканнем. 

2. Пад спажыўцамі ў гэтым артыкуле разумеюцца ўласнікі жылога і (або) нежылога 

памяшканняў, наймальнікі, арандатары, лізінгаатрымальнікі жылога памяшкання, члены 

арганізацыі забудоўшчыкаў, дольшчыкі, якія заключылі дагавор, што прадугледжвае перадачу ім у 

валоданне і карыстанне аб'екта долевага будаўніцтва. 

  

ГЛАВА 12 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ 

ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Артыкул 12.1. Парушэнне парадку вядзення бухгалтарскага ўліку і 

правілаў захоўвання бухгалтарскіх дакументаў і іншых 

дакументаў, неабходных для вылічэння і выплаты падаткаў 

1. Парушэнне службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам устаноўленага парадку вядзення бухгалтарскага ўліку (уліку 

прадпрымальніцкай дзейнасці, уліку даходаў і расходаў, які прымяняецца пры 

спрошчанай сістэме падаткаабкладання) і справаздачнасці – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да 

дваццаці базавых велічынь. 

2. Знішчэнне службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам бухгалтарскіх дакументаў (дакументаў прадпрымальніцкай 

дзейнасці, дакументаў уліку даходаў і расходаў, які прымяняецца пры спрошчанай 

сістэме падаткаабкладання) і (або) іншых дакументаў, неабходных для вылічэння і 

выплаты падаткаў, да сканчэння ўстаноўленых тэрмінаў іх захоўвання або іх 

скрыванне – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

3. Незабеспячэнне захаванасці службовай асобай юрыдычнай асобы або 

індывідуальным прадпрымальнікам бухгалтарскіх дакументаў (дакументаў 

прадпрымальніцкай дзейнасці, дакументаў уліку даходаў і расходаў, які 



прымяняецца пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання) і (або) іншых 

дакументаў, неабходных для вылічэння і выплаты падаткаў, якое пацягнула за сабой 

іх страту, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці пяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 12.2. Парушэнне парадку ўліку, збору, захоўвання, 

транспарціроўкі, выкарыстання, нарыхтоўкі (закупкі) або 

рэалізацыі металапрадукцыі, чорных і каляровых металаў 

Парушэнне парадку ўліку, збору, захоўвання, транспарціроўкі, выкарыстання, 

нарыхтоўкі (закупкі) або рэалізацыі металапрадукцыі, чорных і каляровых металаў, 

іх лому і адходаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да трохсот працэнтаў ад кошту металапрадукцыі, чорных і 

каляровых металаў, вырабаў, якія іх змяшчаюць, а таксама іх лому і адходаў. 

Артыкул 12.3. Парушэнне парадку здачы лому чорных і каляровых 

металаў і іх адходаў 

Адмова службовай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка ад 

заключэння ва ўстаноўленым парадку кантракта на пастаўку (здачу) лому чорных і 

каляровых металаў і іх адходаў, а таксама няздача ва ўстаноўленыя тэрміны або ў 

прадугледжаным аб'ёме недзелавога металалому, лому чорных і каляровых металаў 

і іх адходаў, якія падлягаюць пастаўцы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.4. Парушэнне ўстаноўленага парадку фарміравання і 

прымянення цэн (тарыфаў) 

1. Парушэнне службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам устаноўленага парадку фарміравання і (або) прымянення цэн 

(тарыфаў) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да сарака базавых велічынь. 

2. Парушэнне ўстаноўленых упаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі 

(арганізацыямі) фіксаваных і (або) гранічных цэн (тарыфаў), гранічных нарматываў 

рэнтабельнасці, аптовых і (або) гандлёвых надбавак (скідак) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у двухкратным 

памеры розніцы паміж фактычнай выручкай, атрыманай ад рэалізацыі тавараў 

(работ, паслуг), і разліковай велічынёй выручкі ад рэалізацыі гэтых тавараў (работ, 

паслуг) па цэнах (тарыфах), устаноўленых у адпаведнасці з заканадаўствам. 

3. Рэалізацыя тавараў (работ, паслуг), у дачыненні да якіх ажыццяўляецца 

дзяржаўнае рэгуляванне цэн (тарыфаў), без эканамічных разлікаў, што 

пацвярджаюць узровень прымяняльных цэн (тарыфаў), або з парушэннем 

устаноўленага парадку рэгістрацыі цэн (тарыфаў) – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да дзесяці працэнтаў кошту рэалізаваных тавараў 

(работ, паслуг). 

Артыкул 12.5. Выключаны 

Артыкул 12.6. Выключаны 

Артыкул 12.7. Незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць 



1. Прадпрымальніцкая дзейнасць, якая ажыццяўляецца без спецыяльнага 

дазволу (ліцэнзіі), калі такі спецыяльны дазвол (ліцэнзія) абавязковы, або з 

парушэннем правілаў і ўмоў ажыццяўлення відаў дзейнасці, прадугледжаных у 

спецыяльных дазволах (ліцэнзіях), калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да двухсот базавых 

велічынь з канфіскацыяй да ста працэнтаў сумы даходу, атрыманага ў выніку такой 

дзейнасці, або без канфіскацыі, або пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю, 

а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй да ста 

працэнтаў сумы даходу, атрыманага ў выніку такой дзейнасці, або без канфіскацыі, 

або пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю. 

11. Прадпрымальніцкая дзейнасць, якая ажыццяўляецца без дзяржаўнай 

рэгістрацыі або без дзяржаўнай рэгістрацыі і спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), калі 

такі спецыяльны дазвол (ліцэнзія) абавязковы, калі ў гэтым дзеянні няма саставу 

злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадметаў адміністрацыйнага правапарушэння, прылад і сродкаў 

здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама да ста працэнтаў сумы 

даходу, атрыманага ў выніку такой дзейнасці, або без канфіскацыі. 

2. Ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці, калі ў адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі такая дзейнасць з'яўляецца незаконнай і (або) забараняецца, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй да ста працэнтаў сумы даходу, атрыманага ў 

выніку такой дзейнасці, прылад і сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння або без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад 

дваццаці да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй да ста працэнтаў сумы 

даходу, атрыманага ў выніку такой дзейнасці, прылад і сродкаў здзяйснення 

адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – 

да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй да ста працэнтаў сумы даходу, 

атрыманага ў выніку такой дзейнасці, прылад і сродкаў здзяйснення 

адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі. 

3. Займанне прадпрымальніцкай дзейнасцю асобай, для якой устаноўлена 

забарона на ажыццяўленне такой дзейнасці заканадаўчымі актамі‚ – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

4. Ажыццяўленне дзейнасці ў сферы ігральнага бізнесу без спецыяльнага 

дазволу (ліцэнзіі) або з парушэннем умоў ажыццяўлення дзейнасці ў сферы 

ігральнага бізнесу, прадугледжаных у спецыяльным дазволе (ліцэнзіі), калі ў гэтых 

дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй 

абсталявання для гульняў, да ста працэнтаў сумы даходу, атрыманага ў выніку 

такой дзейнасці, або без канфіскацыі. 

5. Выключана. 

  
Заўвага. 1. Пад даходам ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якая ажыццяўляецца 

без дзяржаўнай рэгістрацыі, а таксама атрыманым у выніку ажыццяўлення прадпрымальніцкай 

дзейнасці, калі ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі такая дзейнасць з'яўляецца незаконнай і (або) 

забараняецца, у гэтым артыкуле і артыкуле 12.39 гэтага Кодэкса неабходна разумець усю суму 
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выручкі (даходу – для індывідуальных прадпрымальнікаў, якія выкарыстоўваюць агульны парадак 

падаткаабкладання) у грашовай або натуральнай форме без уліку выдаткаў на яе (яго) атрыманне. 

Даход, атрыманы ў натуральнай форме, падлягае вызначэнню ў грашовым выражэнні. 

2. Пад даходам ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якая ажыццяўляецца з 

дзяржаўнай рэгістрацыяй без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) або з парушэннем правілаў і ўмоў 

ажыццяўлення відаў дзейнасці, прадугледжаных у спецыяльных дазволах (ліцэнзіях), у гэтым 

артыкуле і артыкуле 12.39 гэтага Кодэкса неабходна разумець суму выручкі (даходу – для 

індывідуальных прадпрымальнікаў, якія выкарыстоўваюць агульны парадак падаткаабкладання) ад 

рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), маёмасных праў, атрыманай (атрыманага) па гэтай дзейнасці, за 

вылікам ускосных падаткаў, а таксама панесеных пры ажыццяўленні ўказанай дзейнасці 

дакументальна пацверджаных выдаткаў на вытворчасць і рэалізацыю тавараў (работ, паслуг), 

маёмасных праў, якія ўлічваюцца пры прымяненні агульнага парадку падаткаабкладання (у тым 

ліку такіх выдаткаў, панесеных у перыяд прымянення асобага рэжыму падаткаабкладання). Даход, 

атрыманы ў натуральнай форме, падлягае вызначэнню ў грашовым выражэнні. 

Артыкул 12.8. Парушэнне парадку ажыццяўлення прадпрымальніцкай 

дзейнасці 

Ажыццяўленне індывідуальным прадпрымальнікам прадпрымальніцкай 

дзейнасці без адкрыцця ў банку ў прадугледжаных заканадаўствам выпадках 

бягучага (разліковага) рахунку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.9. Выключаны 

Артыкул 12.10. Парушэнне ўстаноўленага парадку заключэння і 

выканання дагавораў на набыццё, будаўніцтва, 

рэканструкцыю жылых памяшканняў 

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку заключэння з грамадзянамі дагавораў на 

набыццё, будаўніцтва, рэканструкцыю жылых памяшканняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – ад сарака да ста базавых 

велічынь. 

2. Невыкананне службовымі асобамі юрыдычнай асобы або індывідуальнымі 

прадпрымальнікамі абавязацельстваў перад грамадзянамі па дагаворах на набыццё, 

будаўніцтва, рэканструкцыю жылых памяшканняў у тэрміны, прадугледжаныя 

ўказанымі дагаворамі, або невяртанне ім грашовых сродкаў, калі ў гэтых дзеяннях 

няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

3. Скасаванне па ініцыятыве службовай асобы юрыдычнай асобы, 

індывідуальных прадпрымальнікаў дагавораў на набыццё, будаўніцтва, 

рэканструкцыю жылых памяшканняў раней тэрміну, указанага ў іх, пры 

выкарыстанні грашовых сродкаў грамадзян на падставах, не прадугледжаных у 

гэтых дагаворах, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

4. Прыцягненне грашовых сродкаў дольшчыкаў забудоўшчыкам, які мае 

запазычанасць па падатках, зборах (пошлінах), іншых абавязковых плацяжах у 

рэспубліканскі і (або) мясцовыя бюджэты (у тым ліку ў дзяржаўныя мэтавыя 

бюджэтныя фонды), у дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды, без наяўнасці 

дакументаў, якія патрабуюцца для гэтага заканадаўчымі актамі аб долевым 

будаўніцтве жылых дамоў, або пры наяўнасці ў гэтых дакументах недакладных 
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звестак ці неліквідацыя ва ўстаноўленым парадку недахопаў аб'екта долевага 

будаўніцтва, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

трыццаці базавых велічынь. 

5. Невыкананне забудоўшчыкам абавязкаў па размяшчэнні да пачатку 

прыцягнення сродкаў дольшчыкаў праектнай дэкларацыі ў адпаведным дзяржаўным 

друкаваным выданні, у месцах, даступных для азнаямлення асоб, зацікаўленых у 

будаўніцтве жылых і (або) нежылых памяшканняў, накіраванні гэтай дэкларацыі ў 

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, які выдаў забудоўшчыку дазвольную 

дакументацыю на долевае будаўніцтва аб'екта будаўніцтва, указанні ў гэтай 

дэкларацыі дакладных і адпаведных патрабаванням заканадаўства звестак, або 

заключэнне забудоўшчыкам дагавора стварэння аб'екта долевага будаўніцтва пры 

адсутнасці ў яго магчымасці выканаць умовы такога дагавора, або змяненне цаны 

аб'екта долевага будаўніцтва ў выпадках, калі такое змяненне не прадугледжана 

законамі або рашэннямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, або невыкананне ці 

несвоечасовае выкананне забудоўшчыкам абавязацельстваў па дагаворы, у тым ліку 

па перадачы аб'екта долевага будаўніцтва належнай якасці па акце прыёмкі-

перадачы дольшчыку ці іншым асобам, якія маюць права прыняць указаны аб'ект у 

адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства, а таксама па заключэнні са 

спадчыннікамі дольшчыка дагавора стварэння аб'екта долевага будаўніцтва на 

ранейшых умовах замест выбылага дольшчыка – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу на індывідуальнага 

прадпрымальніка або юрыдычную асобу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 12.11. Парушэнне заканадаўства ў сферы ігральнага бізнесу 

1. Парушэнне службовай асобай арганізатара азартных гульняў устаноўленага 

парадку тэхнічнага абслугоўвання абсталявання для гульняў, рэгістрацыі аб'ектаў 

падаткаабкладання падаткам на ігральны бізнес у падатковых органах, адсутнасць 

заверанай падатковым органам копіі пасведчання аб рэгістрацыі агульнай колькасці 

аб'ектаў падаткаабкладання падаткам на ігральны бізнес па месцы знаходжання 

ўказаных аб'ектаў – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь. 

2. Арганізацыя і правядзенне забароненых азартных гульняў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад 

дваццаці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй грашовых сродкаў, якія з'яўляліся 

стаўкай у азартнай гульні або эквівалентам якіх з'яўляліся стаўкі, або без 

канфіскацыі. 

3. Рэалізацыя, устаноўка і (або) увод у эксплуатацыю абсталявання для 

гульняў без пацвярджэння ў прадугледжаных заканадаўствам выпадках 

адпаведнасці ў Нацыянальнай сістэме пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі 

Беларусь, гульнявых аўтаматаў, не ўключаных у Дзяржаўны рэестр мадэляў 

гульнявых аўтаматаў, дапушчаных да выкарыстання ў Рэспубліцы Беларусь, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь з 

канфіскацыяй даходу, атрыманага ў выніку такой дзейнасці, або без канфіскацыі. 

4. Выкарыстанне абсталявання для гульняў без пацвярджэння ў 

прадугледжаных заканадаўствам выпадках адпаведнасці ў Нацыянальнай сістэме 

пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь, гульнявых аўтаматаў, не 



ўключаных у Дзяржаўны рэестр мадэляў гульнявых аўтаматаў, дапушчаных да 

выкарыстання ў Рэспубліцы Беларусь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад дваццаці 

да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй грашовых сродкаў, якія з'яўляліся 

стаўкай у азартнай гульні або эквівалентам якіх з'яўляліся стаўкі, або без 

канфіскацыі. 

————————————————————————— 

Пункты 5 і 6 уступаюць у сілу з 1 снежня 2013 года ў адпаведнасці з 

абзацам трэцім артыкула 4 Закона Рэспублікі Беларусь ад 12 ліпеня 

2013 г. № 64-З 

__________________________________________________ 

  

5. Выкарыстанне гульнявых аўтаматаў, кас букмекерскіх кантор і кас 

таталізатараў без іх падключэння да спецыяльнай камп’ютарнай касавай сістэмы, 

якая забяспечвае кантроль за абарачэннем у сферы ігральнага бізнесу, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры да ста 

базавых велічынь з канфіскацыяй абсталявання для гульняў, грашовых сродкаў, якія 

з'яўляліся стаўкай у азартнай гульні або эквівалентам якіх з'яўляліся стаўкі, або без 

канфіскацыі. 

6. Увод у эксплуатацыю гульнявых аўтаматаў, кас букмекерскіх кантор і кас 

таталізатараў без іх падключэння да спецыяльнай камп’ютарнай касавай сістэмы, 

якая забяспечвае кантроль за абарачэннем у сферы ігральнага бізнесу, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

7. Допуск у ігральную ўстанову або прыём на работу ў ігральную ўстанову 

асоб, якія не дасягнулі васямнаццацігадовага ўзросту, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

8. Размяшчэнне ігральнай установы ў месцах, якія не адпавядаюць 

патрабаванням заканадаўчых актаў, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

9. Нявыплата выйгрышу (невяртанне ставак, якія не згулялі) у тэрмін, 

устаноўлены правіламі арганізацыі і правядзення азартнай гульні, а ў выпадку 

адсутнасці неабходнай сумы наяўных грашовых сродкаў у касе ігральнай 

установы – на працягу 24 гадзін з моманту звароту ўдзельніка азартнай гульні за 

атрыманнем выйгрышу (ставак, якія не згулялі) – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

10. Іншыя парушэнні службовай або іншай упаўнаважанай асобай арганізатара 

азартных гульняў патрабаванняў заканадаўства ў сферы ігральнага бізнесу – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

  
Заўвага. Пад даходам у гэтым артыкуле неабходна разумець усю суму выручкі ў грашовай 

або натуральнай форме без уліку выдаткаў на яе атрыманне. Даход, атрыманы ў натуральнай форме, 

падлягае вызначэнню ў грашовым выражэнні. 

Артыкул 12.12. Выключаны 
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Артыкул 12.13. Неправамерныя дзеянні пры прыняцці мер для 

папярэджання эканамічнай неплацежаздольнасці 

(банкруцтва) або пры ажыццяўленні працэдур эканамічнай 

неплацежаздольнасці (банкруцтва) 

1. Неабгрунтаванае непрыняцце своечасовых мер па папярэджанні 

эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), устаноўленых у дачыненні да 

індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычнай асобы, або падача не 

адпаведнага рэчаіснасці абгрунтавання адмовы ў прыняцці такіх мер, а таксама 

наўмыснае прыняцце мер, якія прывялі да эканамічнай неплацежаздольнасці 

(банкруцтва), – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцісот базавых велічынь. 

2. Скрыванне, адчужэнне, пашкоджанне або знішчэнне маёмасці 

індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычнай асобы, неплацежаздольнасць 

якіх мае або набывае ўстойлівы характар, з мэтай сарваць або зменшыць пакрыццё 

страт крэдытору (крэдыторам), здзейсненыя гэтым індывідуальным 

прадпрымальнікам або службовай асобай, заснавальнікам (удзельнікам) або 

ўласнікам маёмасці гэтай юрыдычнай асобы, калі гэтыя дзеянні не цягнуць за сабой 

крымінальнай адказнасці, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцісот базавых велічынь. 

3. Здзейсненыя пры ажыццяўленні працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці 

(банкруцтва) скрыванне, пашкоджанне або знішчэнне маёмасці індывідуальнага 

прадпрымальніка або юрыдычнай асобы, неплацежаздольнасць якіх мае або 

набывае ўстойлівы характар, або скрыванне звестак аб наяўнасці маёмасных 

абавязацельстваў перад крэдыторамі ці звестак аб наяўнасці маёмасных 

абавязацельстваў перад гэтым індывідуальным прадпрымальнікам або гэтай 

юрыдычнай асобай, а таксама парушэнне ўстаноўленых заканадаўствам парадку або 

ўмоў адчужэння такой маёмасці ці здзяйснення іншых здзелак з ім – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцісот базавых велічынь. 

4. Невыкананне прадугледжанай заканадаўствам аб эканамічнай 

неплацежаздольнасці (банкруцтве) абавязку падачы ў суд заявы даўжніка аб сваёй 

эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да пяцісот базавых велічынь. 

5. Падача ў суд заявы крэдытора аб прызнанні даўжніка эканамічна 

неплацежаздольным (банкрутам), якая змяшчае заведама недакладныя, 

дакументальна не пацверджаныя звесткі аб неплацежаздольнасці даўжніка, што мае 

або набывае ўстойлівы характар, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да пяцісот базавых велічынь. 



6. Падача кандыдатур часовых (антыкрызісных) кіраўнікоў, якія не 

адпавядаюць патрабаванням заканадаўчых актаў, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да пяцісот базавых велічынь. 

7. Уздзеянне ў якой-небудзь форме на часовага (антыкрызіснага) кіраўніка ў 

мэтах перашкоды выкананню ім абавязкаў часовага (антыкрызіснага) кіраўніка, калі 

гэта дзеянне не цягне за сабой крымінальнай адказнасці, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

пяцідзесяці базавых велічынь. 

8. Невыкананне або неналежнае выкананне часовым (антыкрызісным) 

кіраўніком сваіх абавязкаў, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

пяцідзесяці базавых велічынь. 

9. Невыкананне прадугледжаных заканадаўчымі актамі аб эканамічнай 

неплацежаздольнасці (банкруцтве) абавязкаў пры ажыццяўленні працэдур 

эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), пры адсутнасці прыкмет 

адміністрацыйных правапарушэнняў, прадугледжаных часткамі 1–8 гэтага 

артыкула, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да ста базавых велічынь. 

Артыкул 12.14. Непадача звестак аб пазабіржавай здзелцы, падача 

няпоўных або недакладных звестак аб пазабіржавай здзелцы 

1. Непадача службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам таварнай біржы звестак аб пазабіржавай здзелцы з біржавым 

таварам для рэгістрацыі гэтай здзелкі ў выпадках і тэрміны, устаноўленыя 

заканадаўствам, або падача няпоўных ці заведама недакладных звестак аб такой 

здзелцы – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.15. Парушэнне заканадаўства аб рэкламе 

1. Парушэнне рэкламадаўцам, рэкламавытворцам, 

рэкламараспаўсюджвальнікам або службовай асобай дзяржаўнага органа 

заканадаўства аб рэкламе, у тым ліку размяшчэнне (распаўсюджванне) 

рэкламараспаўсюджвальнікам на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь рэкламы, якая 

падлягае ўзгадненню з упаўнаважаным дзяржаўным органам, без такога ўзгаднення 

або рэкламы прадукцыі, тавараў (работ, паслуг), якія вырабляюцца на гэтай 

тэрыторыі, вырабленай з прыцягненнем замежных або міжнародных юрыдычных 

асоб (арганізацый, якія не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі), замежных грамадзян 

або асоб без грамадзянства, акрамя выпадкаў, калі заканадаўчымі актамі дазволены 

такі выраб, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь. 

2. Правядзенне рэкламнай гульні яе арганізатарам з парушэннем 

патрабаванняў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі, і (або) правілаў правядзення 

гэтай гульні – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да двухсот базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 12.16. Падман спажыўцоў 

Падман пакупнікоў, заказчыкаў або іншых спажыўцоў работнікам 

індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычнай асобы, якія ажыццяўляюць 

рэалізацыю тавараў, выкананне работ або аказанне паслуг, або падман спажыўцоў 

індывідуальным прадпрымальнікам, які ажыццяўляе такую ж дзейнасць (падман 

спажыўцоў), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці пяці 

базавых велічынь з пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю або без 

пазбаўлення. 

Артыкул 12.17. Парушэнне правілаў гандлю і аказання паслуг 

насельніцтву 

1. Парушэнне правілаў гандлю і аказання паслуг насельніцтву, за 

выключэннем здзяйснення парушэнняў, прадугледжаных часткай 6 гэтага 

артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь. 

2. Рэалізацыя або прапанова да рэалізацыі тавараў са скончанымі тэрмінамі 

прыдатнасці, захоўвання, рэалізацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да пяцісот базавых велічынь. 

3. Дзеянне, прадугледжанае часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненае паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж 

парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

4. Набыццё, захоўванне, выкарыстанне ў вытворчасці, транспарціроўка, 

рэалізацыя тавараў у парушэнне ўстаноўленага заканадаўствам парадку (без 

наяўнасці патрэбных у прадугледжаных заканадаўствам выпадках суправаджальных 

дакументаў, дакументаў, якія пацвярджаюць набыццё (паступленне) або выдача 

тавараў для рэалізацыі, або пры наяўнасці не адпаведных рэчаіснасці дакументаў) – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да пяцідзесяці 

працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, сумы выручкі, 

атрыманай ад рэалізацыі тавараў. 

5. Выключана. 

6. Парушэнне правілаў гандлю, якое выявілася ў продажы алкагольных, 

слабаалкагольных напіткаў або піва непаўналетнім, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 



7. Незабеспячэнне службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам, які ажыццяўляе рэалізацыю алкагольных, слабаалкагольных 

напіткаў або піва, кантролю за іх продажам, якое пацягнула за сабой паўторнае 

здзяйсненне дзеяння, прадугледжанага часткай 6 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

8. Рэалізацыя фізічнай асобай, якая не ажыццяўляе прадпрымальніцкую 

дзейнасць, на вуліцы, стадыёне, у скверы, парку, грамадскім транспарце, а таксама ў 

іншым грамадскім месцы па-за рынкам або іншым устаноўленым мясцовым 

выканаўчым і распарадчым органам месцам тавару, рэалізацыя якога такой асобай 

на рынку або ў іншым устаноўленым мясцовым выканаўчым і распарадчым органам 

месцы не забаронена ў адпаведнасці з заканадаўствам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трох 

базавых велічынь. 

9. Рэалізацыя замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства, якая 

часова знаходзіцца або часова пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, на рынку або ў 

іншым устаноўленым мясцовым выканаўчым і распарадчым органам месцы тавару, 

рэалізацыя якога такой асобай ва ўказаных месцах не забаронена ў адпаведнасці з 

заканадаўствам, без спецыяльнага дазволу на права ажыццяўлення разавай 

рэалізацыі тавараў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзесяці базавых 

велічынь. 

10. Рэалізацыя фізічнай асобай, якая не ажыццяўляе прадпрымальніцкую 

дзейнасць, на рынку або ў іншым устаноўленым мясцовым выканаўчым і 

распарадчым органам месцы тавару, рэалізацыя якога такой асобай ва ўказаных 

месцах забаронена ў адпаведнасці з заканадаўствам, а таксама рэалізацыя такога 

тавару ў іншым месцы, у якім у адпаведнасці з заканадаўствам гандаль не 

дапускаецца, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. Пад рэалізацыяй тавару ў частках 8–10 гэтага артыкула разумеюцца продаж тавару, 

а таксама прапанова яго да продажу загадзя не вызначанай асобе (колу асоб). 

Артыкул 12.18. Парушэнне парадку прыёму грашовых сродкаў пры 

рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) за наяўны разлік 
1. Непрымяненне касавага абсталявання ва ўстаноўленых заканадаўствам 

выпадках пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) за наяўны разлік або неафармленне 

ўстаноўленага заканадаўствам дакумента пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) за 

наяўны разлік без прымянення касавага абсталявання – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

2. Нявыдача пакупніку (спажыўцу) ва ўстаноўленых заканадаўствам выпадках 

плацежнага дакумента, які пацвярджае факт набыцця тавараў (работ, паслуг) за 

наяўны разлік, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 12.19. Парушэнне парадку разлікаў у Рэспубліцы Беларусь 



1. Ажыццяўленне разлікаў наяўнымі грашовымі сродкамі паміж юрыдычнымі 

асобамі, іх адасобленымі падраздзяленнямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў 

сумах, якія перавышаюць устаноўлены заканадаўствам памер, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да ста працэнтаў ад сумы такога перавышэння. 

2. Ажыццяўленне без чаргі плацяжоў у кошт пагашэння запазычанасці па 

выплаце заработнай платы, а таксама ў кошт пагашэння банкаўскіх крэдытаў, 

выдадзеных для гэтай мэты, у сумах, якія перавышаюць межы, устаноўленыя 

заканадаўствам, пры наяўнасці абавязацельстваў па выплаце плацяжоў, якія 

праводзяцца ў першачарговым парадку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да ста працэнтаў ад 

сумы такога перавышэння. 

3. Іншыя парушэнні ўстаноўленага заканадаўствам парадку разлікаў наяўнымі 

грашовымі сродкамі паміж юрыдычнымі асобамі, іх адасобленымі 

падраздзяленнямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад дзесяці да 

трыццаці базавых велічынь. 

4. Прыём юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі пры 

продажы тавараў, выкананні работ, аказанні паслуг плацяжоў наяўнымі грашовымі 

сродкамі ад фізічнай асобы ў памеры, які перавышае гранічны памер плацяжу 

наяўнымі грашовымі сродкамі, устаноўлены заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры да ста базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.20. Парушэнне парадку выкарыстання касавага 

абсталявання, аўтаматычных электронных апаратаў, 

гандлёвых аўтаматаў, плацежных тэрміналаў, выкарыстання 

і ўліку сродкаў кантролю, прызначаных для ўстаноўкі на 

касавае абсталяванне 

1. Парушэнне парадку выкарыстання касавага абсталявання, аўтаматычных 

электронных апаратаў, гандлёвых аўтаматаў і (або) плацежных тэрміналаў пры 

продажы тавараў, выкананні работ, аказанні паслуг, а таксама адсутнасць такога 

абсталявання і (або) тэрміналаў пры продажы тавараў, выкананні работ, аказанні 

паслуг – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Парушэнне парадку выкарыстання і ўліку сродкаў кантролю, прызначаных 

для ўстаноўкі на касавае абсталяванне, юрыдычнай асобай або індывідуальным 

прадпрымальнікам, якія ажыццяўляюць вытворчасць або ўвоз на тэрыторыю 

Рэспублікі Беларусь указанага абсталявання або яго тэхнічнае абслугоўванне і 

рамонт, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 



Артыкул 12.21. Парушэнне парадку вытворчасці і ўліку алкагольнай, 

нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага 

этылавага спірту і тытунёвых вырабаў 

1. Парушэнне юрыдычнай асобай патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да 

абсталявання для вытворчасці алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай 

прадукцыі і нехарчовага этылавага спірту, прыбораў іх уліку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да ста базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – ад дзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

2. Парушэнне юрыдычнай асобай устаноўленага парадку ўліку алкагольнай, 

нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі і нехарчовага этылавага спірту, у тым 

ліку з прымяненнем прыбораў уліку прадукцыі, якое пацягнула за сабой 

недакладнае адлюстраванне ва ўліку звестак аб колькасці выпушчаных прадукцыі і 

спірту, парадку ўліку і захоўвання алкагольных напіткаў, не маркіраваных 

акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і прызначаных для рэалізацыі за межы 

Рэспублікі Беларусь, а таксама парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або 

юрыдычнай асобай парадку захоўвання, выдачы, прыёмкі, інвентарызацыі і 

транспарціроўкі этылавага спірту, які здабываецца з харчовай сыравіны, 

нехарчовага этылавага спірту – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад пяці да 

ста базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне 

штрафу да двухсот пяцідзесяці базавых велічынь. 

3. Парушэнне юрыдычнай асобай патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да 

абсталявання для вытворчасці тытунёвых вырабаў, прыбораў іх уліку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да ста базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

4. Парушэнне юрыдычнай асобай устаноўленага парадку ўліку тытунёвых 

вырабаў, у тым ліку з прымяненнем прыбораў уліку прадукцыі, якое пацягнула за 

сабой недакладнае адлюстраванне ва ўліку звестак аб колькасці выпушчаных 

тытунёвых вырабаў, парадку ўліку і захоўвання тытунёвых вырабаў, не 

маркіраваных акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і прызначаных для 

рэалізацыі за межы Рэспублікі Беларусь, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад пяці да 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або 

накладанне штрафу да ста базавых велічынь. 

5. Вытворчасць юрыдычнай асобай алкагольнай, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту і тытунёвых вырабаў 

без размеркаваных ёй частак квот на іх вытворчасць або звыш размеркаваных 

частак квот – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да дзесяці працэнтаў ад кошту прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння. 

6. Вытворчасць юрыдычнай асобай алкагольнай, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту ў выпадках, калі такая 

вытворчасць забаронена заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 



Артыкул 12.22. Парушэнне парадку дэкларавання аб'ёмаў вытворчасці і 

абарачэння алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай 

прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай 

сыравіны і тытунёвых вырабаў 

1. Непадача, несвоечасовая падача службовай асобай юрыдычнай асобы або 

індывідуальным прадпрымальнікам дэкларацый аб аб'ёмах вытворчасці і (або) 

абарачэння алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага 

этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і тытунёвых вырабаў або ўказанне ў іх 

недакладных звестак – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Непадача, несвоечасовая падача службовай асобай юрыдычнай асобы 

балансаў вытворчасці і абарачэння алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай 

прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і тытунёвых вырабаў 

або ўказанне ў іх недакладных звестак – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

  
Заўвага. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным гэтым 

артыкулам, указанне службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным прадпрымальнікам 

недакладных звестак у дэкларацыях аб аб'ёмах вытворчасці і (або) абарачэння алкагольнай, 

нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і 

тытунёвых вырабаў і (або) балансах вытворчасці і абарачэння алкагольнай, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і тытунёвых 

вырабаў, калі імі ўнесены змяненні і (або) дапаўненні ў пададзеныя дэкларацыі і (або) балансы да 

прызначэння праверкі, у выніку якой могуць быць выяўлены такія недакладныя звесткі. 

Артыкул 12.23. Парушэнне парадку абарачэння, перамяшчэння, транзіту 

алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, 

нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і 

тытунёвых вырабаў 

1. Увоз у Рэспубліку Беларусь, перамяшчэнне па яе тэрыторыі, захоўванне на 

ёй індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай тытунёвых вырабаў, 

не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь 

і (або) спецыяльнымі маркамі і (або) без суправаджальных дакументаў 

устаноўленага ўзору, якія пацвярджаюць легальнасць іх увозу, набыцця, 

вытворчасці, а таксама гандаль гэтымі вырабамі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад ста 

пяцідзесяці да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Увоз у Рэспубліку Беларусь, перамяшчэнне па яе тэрыторыі, захоўванне на 

ёй індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай алкагольных 

напіткаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку акцызнымі маркамі Рэспублікі 

Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі або спецыяльнымі знакамі і (або) без 

суправаджальных дакументаў устаноўленага ўзору, якія пацвярджаюць легальнасць 

іх увозу, набыцця, вытворчасці, а таксама гандаль гэтымі напіткамі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 



двухсот да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння. 

3. Увоз у Рэспубліку Беларусь, вытворчасць і захоўванне на яе тэрыторыі, 

перамяшчэнне па ёй індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

тытунёвых вырабаў з падробленымі акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і (або) 

спецыяльнымі маркамі, а таксама гандаль гэтымі вырабамі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да трохсот базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а на 

юрыдычную асобу – ад трохсот да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

4. Увоз у Рэспубліку Беларусь, вытворчасць і захоўванне на яе тэрыторыі, 

перамяшчэнне па ёй індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

алкагольных напіткаў з падробленымі акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і 

(або) спецыяльнымі маркамі, а таксама гандаль такімі напіткамі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да двухсот базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад чатырохсот пяцідзесяці да 

пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння, а на юрыдычную асобу – ад васьмісот да тысячы базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

5. Увоз у Рэспубліку Беларусь, перамяшчэнне па яе тэрыторыі, захоўванне на 

ёй індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай тытунёвай сыравіны 

без суправаджальных дакументаў устаноўленага ўзору, якія пацвярджаюць 

легальнасць яе ўвозу, набыцця або вытворчасці, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

да пяцідзесяці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

6. Увоз у Рэспубліку Беларусь, перамяшчэнне па яе тэрыторыі, захоўванне на 

ёй юрыдычнай асобай этылавага спірту, які здабываецца з харчовай сыравіны, 

нехарчовага этылавага спірту, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі без 

суправаджальных дакументаў устаноўленага ўзору, якія пацвярджаюць легальнасць 

іх увозу, набыцця або вытворчасці, гандаль указанымі спіртам і прадукцыяй, а 

таксама ўвоз у Рэспубліку Беларусь нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, 

гандаль указанай прадукцыяй, перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, 

захоўванне на ёй індывідуальным прадпрымальнікам этылавага спірту, які 

здабываецца з харчовай сыравіны, нехарчовага этылавага спірту, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі без суправаджальных дакументаў устаноўленага 

ўзору, якія пацвярджаюць легальнасць іх набыцця, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

пяцідзесяці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

7. Адгрузка юрыдычнай асобай – вытворцам тытунёвых вырабаў, 

прызначаных для вывазу з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, не маркіраваных у 

адпаведнасці з заканадаўствам краіны прызначэння, а таксама перамяшчэнне па 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, захоўванне на ёй індывідуальным 

прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай указаных тытунёвых вырабаў – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да дзесяці 

працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

8. Перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь алкагольнай, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны 

ці тытунёвых вырабаў без прадугледжанага заканадаўчымі актамі абавязковага 

суправаджэння або перамяшчэнне алкагольных напіткаў ці тытунёвых вырабаў 

транспартнымі сродкамі, не аснашчанымі спецыяльнымі тэхнічнымі сродкамі 

рэгістрацыі ў аўтаматычным рэжыме руху гэтых транспартных сродкаў ва 

ўстаноўленым заканадаўствам парадку, у выпадках, калі такое перамяшчэнне 

забаронена заканадаўчымі актамі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сарака да ста пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

9. Увоз (вываз) на тэрыторыю (з тэрыторыі) Рэспублікі Беларусь з тэрыторыі 

(на тэрыторыю) дзяржаў – членаў Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 

29 мая 2014 года алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, 

нехарчовага этылавага спірту, перамяшчэнне, транзіт па яе тэрыторыі, захоўванне 

на ёй гэтых прадукцыі і спірту, увезеных (прызначаных для вывазу) з тэрыторыі (на 

тэрыторыю) указаных дзяржаў, юрыдычнай асобай без маркіраваных ва 

ўстаноўленым заканадаўствам парадку кантрольнымі знакамі суправаджальных 

дакументаў устаноўленага ўзору дзяржавы-экспарцёра, гандаль такімі прадукцыяй і 

спіртам, а таксама ўвоз на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь з тэрыторыі ўказаных 

дзяржаў нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, перамяшчэнне, транзіт па яе 

тэрыторыі, захоўванне на ёй гэтай прадукцыі індывідуальным прадпрымальнікам 

без маркіраваных ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку кантрольнымі знакамі 

суправаджальных дакументаў устаноўленага ўзору дзяржавы-экспарцёра, гандаль 

такой прадукцыяй – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да васьмідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

да пяцідзесяці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

10. Увоз (вываз) на тэрыторыю (з тэрыторыі) Рэспублікі Беларусь, захоўванне 

юрыдычнай асобай нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага 

этылавага спірту ў выпадках, калі абарачэнне такіх прадукцыі і спірту забаронена 

заканадаўчымі актамі, аптовы і (або) рознічны гандаль указанымі прадукцыяй і 

спіртам – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад чатырохсот пяцідзесяці да пяцісот базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

11. Адгрузка юрыдычнай асобай – вытворцам алкагольных напіткаў, 

прызначаных для вывазу з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на тэрыторыю дзяржаў – 

членаў Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года, не 

маркіраваных у адпаведнасці з заканадаўствам краіны прызначэння, а таксама 

перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, захоўванне на ёй індывідуальным 

прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай указаных алкагольных напіткаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да васьмідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

да дзесяці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=F01400176
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=F01400176


Артыкул 12.24. Невыкананне патрабаванняў аб праверцы сапраўднасці 

акцызных марак Рэспублікі Беларусь і спецыяльных марак 

на тытунёвых вырабах і алкагольных напітках 

Невыкананне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы прадугледжаных заканадаўствам патрабаванняў аб праверцы 

сапраўднасці акцызных марак Рэспублікі Беларусь і спецыяльных марак на 

тытунёвых вырабах і алкагольных напітках або патрабаванняў аб наяўнасці 

дазволеных да прымянення і спраўных прыбораў для праверкі сапраўднасці гэтых 

марак – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 12.25. Парушэнне патрабаванняў да якасці і бяспекі 

алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, 

нехарчовага этылавага спірту, тытунёвай сыравіны і 

тытунёвых вырабаў, да інфармацыі, якая змешчана на 

спажывецкай упакоўцы алкагольных напіткаў і тытунёвых 

вырабаў 

1. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі, якія распаўсюджваюцца на алкагольную, 

нехарчовую спіртазмяшчальную прадукцыю і нехарчовы этылавы спірт, або 

заканадаўства аб ацэнцы адпаведнасці такіх прадукцыі і спірту патрабаванням 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і 

стандартызацыі, а таксама неаднаразовае (два і больш разоў на працягу аднаго года) 

парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі, якія распаўсюджваюцца на тытунёвую сыравіну і 

тытунёвыя вырабы, або заканадаўства аб ацэнцы адпаведнасці такой сыравіны і 

вырабаў патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

васьмідзесяці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння або без канфіскацыі. 

2. Гандаль тытунёвай сыравінай і тытунёвымі вырабамі, які ажыццяўляе 

індывідуальны прадпрымальніка або юрыдычная асоба без наяўнасці дакументаў і 

(або) маркіроўкі, прадугледжанай заканадаўствам для пацвярджэння адпаведнасці 

іх якасці і бяспекі ўстаноўленым патрабаванням, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

трыццаці да пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння. 

3. Гандаль алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыяй, 

нехарчовым этылавым спіртам, які ажыццяўляе юрыдычная асоба без наяўнасці 

дакументаў і (або) маркіроўкі, прадугледжанай заканадаўствам для пацвярджэння іх 

адпаведнасці патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне 

тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі, а таксама рознічны гандаль 

алкагольнымі напіткамі ў аб'ектах грамадскага харчавання, рознічны гандаль 



нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыяй, які ажыццяўляе індывідуальны 

прадпрымальнік без наяўнасці ўказаных дакументаў і (або) маркіроўкі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

двухсот пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння. 

4. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы патрабаванняў заканадаўства да інфармацыі, змешчанай на 

спажывецкай упакоўцы алкагольных напіткаў і тытунёвых вырабаў, пры 

ажыццяўленні індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

вытворчасці, імпарту гэтых напіткаў і вырабаў, аптовага і (або) рознічнага гандлю 

імі – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

5. Вытворчасць (выраб), увядзенне ў абарачэнне індывідуальным 

прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай фальсіфікаваных алкагольных напіткаў, 

а таксама перавозка, захоўванне індывідуальным прадпрымальнікам або 

юрыдычнай асобай заведама фальсіфікаваных алкагольных напіткаў, гандаль імі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да двухсот базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад чатырохсот да пяцісот базавых 

велічынь з канфіскацыяй фальсіфікаваных алкагольных напіткаў, абсталявання, 

сыравіны і матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца для іх вытворчасці (вырабу), а на 

юрыдычную асобу – ад васьмісот да тысячы базавых велічынь з канфіскацыяй 

фальсіфікаваных алкагольных напіткаў, абсталявання, сыравіны і матэрыялаў, якія 

выкарыстоўваюцца для іх вытворчасці (вырабу). 

Артыкул 12.26. Парушэнне заканадаўства аб рэкламе алкагольных 

напіткаў, піва, слабаалкагольных напіткаў, тытунёвых 

вырабаў, парадку рэалізацыі алкагольных напіткаў і 

тытунёвых вырабаў, забароны на рознічны гандаль 

этылавым спіртам, вытворчасць і рэалізацыю тавараў, якія 

не з'яўляюцца тытунёвымі вырабамі 

1. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы ўстаноўленага парадку рэкламы алкагольных напіткаў, піва і 

слабаалкагольных напіткаў, якое выявілася ў яе размяшчэнні (распаўсюджванні) у 

месцах, дзе яно забаронена, або з парушэннем прадугледжаных заканадаўчымі 

актамі патрабаванняў да зместу рэкламы гэтых напіткаў і піва, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы ўстаноўленага парадку рэкламы алкагольных напіткаў, піва і 

слабаалкагольных напіткаў, якое выявілася ў выкарыстанні пры арганізацыі і 

правядзенні гуманітарных мерапрыемстваў найменняў відаў алкагольных напіткаў і 

таварных знакаў, якія выкарыстоўваюцца для пазначэння алкагольных напіткаў, 

бясплатным (бязвыплатным) распаўсюджванні алкагольных напіткаў, піва, 

слабаалкагольных напіткаў (за выключэннем дэгустацый, якія ажыццяўляюцца ў 

маркетынгавых мэтах), у тым ліку ў даванні больш чым пяці літраў такіх напіткаў у 

якасці прызоў (падарункаў) пры правядзенні конкурсаў, латарэй, гульняў, іншых 

гульнявых, рэкламных, культурных, адукацыйных і спартыўных мерапрыемстваў, 



закладаў, або ў арганізацыі і правядзенні такіх мерапрыемстваў у мэтах 

стымулявання рэалізацыі алкагольных напіткаў, піва, слабаалкагольных напіткаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

3. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы ўстаноўленых забарон у дачыненні да рэкламы тытунёвых 

вырабаў, якое выявілася ў размяшчэнні (распаўсюджванні) рэкламы тытунёвых 

вырабаў, бясплатным (бязвыплатным) распаўсюджванні тытунёвых вырабаў, а 

таксама прапанове грамадзянам, якія купляюць тытунёвыя вырабы або падаюць 

доказы такой пакупкі, тавараў ці правоў на ўдзел у конкурсах, латарэях, гульнях, 

іншых гульнявых і рэкламных мерапрыемствах, закладах, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

4. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы ўстаноўленага парадку рэалізацыі тытунёвых вырабаў, якое 

выявілася ў рознічным гандлі індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай 

асобай тытунёвымі вырабамі ў месцах і формах, у якіх у адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі ён забаронены, а таксама ў продажы тытунёвых вырабаў 

непаўналетнім, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

5. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

устаноўленага парадку рэалізацыі алкагольных напіткаў, якое выявілася ў 

рознічным гандлі алкагольнымі напіткамі ў месцах і формах, у якіх у адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі ён забаронены, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста пяцідзесяці да двухсот 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

ад двухсот да пяцісот базавых велічынь. 

6. Рознічны гандаль этылавым спіртам, які здабываецца з харчовай сыравіны, 

або нехарчовым этылавым спіртам, што ажыццяўляецца юрыдычнай асобай у 

парушэнне ўстаноўленай заканадаўчымі актамі забароны, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

7. Вытворчасць тавараў, якія не з'яўляюцца тытунёвымі вырабамі, з імітацыяй 

знешняга віду або выкарыстаннем найменняў відаў тытунёвых вырабаў у 

найменнях (дадатковых найменнях) такіх тавараў, а таксама аптовы, рознічны 

гандаль такімі таварамі, што ажыццяўляюцца індывідуальным прадпрымальнікам 

або юрыдычнай асобай у парушэнне ўстаноўленай заканадаўчымі актамі 

забароны, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 12.27. Незаконныя перамяшчэнне, захоўванне тытунёвых 

вырабаў і алкагольных напіткаў, вытворчасць, перапрацоўка, 

захоўванне, перамяшчэнне нехарчовай спіртазмяшчальнай 

прадукцыі, этылавага спірту, тытунёвай сыравіны, 

рэалізацыя гэтых прадукцыі, спірту, сыравіны і алкагольных 

напіткаў 



1. Перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, захоўванне на ёй фізічнай 

асобай, якая не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, больш чым двухсот 

цыгарэт або пяцідзесяці цыгар (цыгарыл), больш чым двухсот пяцідзесяці грамаў 

тытуню або іншых тытунёвых вырабаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку 

акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй тытунёвых вырабаў, якія перавышаюць колькасць, 

перамяшчэнне, захоўванне якой дапускаецца, або без канфіскацыі. 

2. Перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь фізічнай асобай, якая не 

з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, больш чым пяці літраў алкагольных 

напіткаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку акцызнымі маркамі Рэспублікі 

Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй алкагольных напіткаў, якія перавышаюць колькасць, 

перамяшчэнне якой дапускаецца, або без канфіскацыі. 

21. Дзеянне, прадугледжанае часткай 2 гэтага артыкула, здзейсненае паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж 

парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй алкагольных напіткаў, якія перавышаюць колькасць, 

перамяшчэнне якой дапускаецца, а таксама транспартных сродкаў, выкарыстаных 

для перамяшчэння алкагольных напіткаў (акрамя транспартных сродкаў агульнага 

карыстання), незалежна ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без 

канфіскацыі такіх транспартных сродкаў. 

3. Вытворчасць (выраб), перапрацоўка, захоўванне на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, перамяшчэнне па ёй фізічнай асобай, якая не з'яўляецца індывідуальным 

прадпрымальнікам, больш чым пяці літраў (пяці кілаграмаў) нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, больш чым пяці літраў этылавага спірту, які 

здабываецца з харчовай сыравіны, больш чым пяці літраў нехарчовага этылавага 

спірту, больш чым дзесяці кілаграмаў тытунёвай сыравіны, а таксама продаж 

названых прадукцыі, спірту і сыравіны (незалежна ад аб'ёму) – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, спірту, 

тытунёвай сыравіны, якія перавышаюць колькасць, вытворчасць (выраб), 

перапрацоўка, захоўванне, перамяшчэнне якой дапускаецца, а таксама абсталявання 

і сыравіны, якія выкарыстоўваюцца для іх вытворчасці (вырабу) ці перапрацоўкі, 

або без канфіскацыі. 

4. Продаж (пры адсутнасці прыкмет незаконнай прадпрымальніцкай 

дзейнасці) фізічнай асобай, якая не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, 

алкагольных напіткаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку акцызнымі 

маркамі Рэспублікі Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі, або алкагольных 

напіткаў уласнага вырабу – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй алкагольных напіткаў, якія прадаюцца, а таксама з 

канфіскацыяй алкагольных напіткаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку 

акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі, алкагольных 

напіткаў уласнага вырабу, якія належаць вінаватай асобе або знаходзіліся ў месцы 



здзяйснення правапарушэння ў момант здзяйснення правапарушэння, або без 

канфіскацыі такіх алкагольных напіткаў. 

41. Дзеянне, прадугледжанае часткай 4 гэтага артыкула, здзейсненае паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж 

парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй алкагольных напіткаў, якія прадаюцца, а таксама з 

канфіскацыяй алкагольных напіткаў, не маркіраваных ва ўстаноўленым парадку 

акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь і (або) спецыяльнымі маркамі, алкагольных 

напіткаў уласнага вырабу, якія належаць вінаватай асобе або знаходзіліся ў месцы 

здзяйснення правапарушэння ў момант здзяйснення правапарушэння. 

5. Вытворчасць (выраб), увядзенне ў абарачэнне фізічнай асобай, якая не 

з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, фальсіфікаваных алкагольных 

напіткаў, а таксама перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, захоўванне 

такой асобай заведама фальсіфікаваных алкагольных напіткаў, гандаль імі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да двухсот базавых 

велічынь з канфіскацыяй фальсіфікаваных алкагольных напіткаў, абсталявання, 

сыравіны і матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца для іх вытворчасці (вырабу). 

6. Перамяшчэнне па тэрыторыі пагранічнай зоны або пагранічнай паласы, 

захоўванне ў межах указанай тэрыторыі фізічнымі асобамі, у тым ліку 

індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія не маюць права на ажыццяўленне 

аптовага, рознічнага гандлю тытунёвымі вырабамі або права на захоўванне 

тытунёвых вырабаў (як від прадпрымальніцкай дзейнасці), больш чым тысячы 

цыгарэт, больш чым тысячы грамаў тытуню або іншых тытунёвых вырабаў пры 

адсутнасці прыкмет незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй тытунёвых вырабаў, якія перамяшчаюцца, 

захоўваюцца, або без канфіскацыі. 

Артыкул 12.28. Парушэнне патрабаванняў да аптовага гандлю 

алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыяй, 

нехарчовым этылавым спіртам, тытунёвай сыравінай і 

тытунёвымі вырабамі, парадку выдачы (атрымання) і 

выкарыстання этылавага спірту 

1. Парушэнне ўстаноўленага заканадаўчымі актамі парадку разлікаў пры 

аптовым гандлі алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыяй, 

нехарчовым этылавым спіртам, тытунёвай сыравінай і тытунёвымі вырабамі – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка і (або) 

юрыдычную асобу ў памеры сумы здзелкі. 

2. Парушэнне ўстаноўленага заканадаўчымі актамі парадку выдачы 

(атрымання) этылавага спірту, які здабываецца з харчовай сыравіны, этылавага 

рэктыфікаванага тэхнічнага спірту і этылавага дэнатураванага спірту, які 

здабываецца з харчовай або нехарчовай сыравіны, а таксама выкарыстанне гэтага 

спірту на мэты, не ўказаныя ў нарадзе або разнарадцы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры кошту адпушчанага (атрыманага, выкарыстанага) 

спірту. 



3. Парушэнне ўстаноўленых заканадаўчымі актамі ўмоў аптовага продажу і 

(або) пакупкі алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі і нехарчовага 

этылавага спірту – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка і (або) 

юрыдычную асобу ў памеры сумы здзелкі. 

Артыкул 12.29. Парушэнне парадку вывазу тавараў з Рэспублікі Беларусь 

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку вывазу з Рэспублікі Беларусь 

тэхналагічнага абсталявання, транспартных сродкаў, машын і механізмаў, вузлоў і 

агрэгатаў, якія былі ў выкарыстанні, а таксама паўфабрыкатаў, загатовак або іншых 

вырабаў з каляровых металаў, лому і адходаў чорных і каляровых металаў, а 

таксама замах на такі вываз – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі, а на юрыдычную 

асобу – да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння або без канфіскацыі. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або 

без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да ста 

пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі. 

Артыкул 12.30. Незаконнае абарачэнне нафтавага вадкага паліва ў 

Рэспубліцы Беларусь 
1. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

умовы ўвозу на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь нафтавага вадкага паліва 

(аўтамабільны бензін, дызельнае і бытавое паліва ўсіх марак) з тэрыторыі дзяржаў, з 

якімі адменены мытны кантроль і мытнае афармленне, а таксама парушэнне 

патрабаванняў да яго транспарціроўкі па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і 

захоўвання – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да пяцідзесяці 

працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Выключана. 

3. Перавозка па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь больш чым ста літраў 

нафтавага вадкага паліва (аўтамабільны бензін, дызельнае і бытавое паліва ўсіх 

марак) звыш колькасці, якая знаходзіцца ў серыйна ўстаноўленых арганізацыяй-

вырабляльнікам паліўных баках транспартных сродкаў, што выкарыстоўваюцца для 

яго перавозкі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з 

канфіскацыяй паліва, якое перавышае колькасць, перавозка якой па тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь дапускаецца, або без канфіскацыі. 

4. Выключана. 



5. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

устаноўленага заканадаўчымі актамі парадку разлікаў пры аптовым гандлі 

нафтавым вадкім палівам (аўтамабільны бензін, дызельнае і бытавое паліва ўсіх 

марак) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – у памеры сумы 

здзелкі. 

6. Набыццё, захоўванне, выкарыстанне або рэалізацыя фізічнымі асобамі 

афарбаванага нафтавага вадкага паліва, якое пастаўляецца ва ўстаноўленым парадку 

ў арганізацыі, што выконваюць работы, звязаныя з вытворчасцю 

сельскагаспадарчай прадукцыі, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства і за 

выключэннем здзяйснення парушэння, прадугледжанага часткай 3 гэтага 

артыкула, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

  
Заўвага. Пад афарбаваным нафтавым вадкім палівам разумеюцца дызельнае паліва і 

аўтамабільны бензін Нармаль-80, афарбаваныя арганізацыямі, якія ажыццяўляюць аптовы продаж 

нафтапрадуктаў, адпаведна ў зялёны і сіні колер з выкарыстаннем прызначаных для гэтых мэт 

фарбавальнікаў у адпаведнасці з устаноўленымі патрабаваннямі тэхнічных нарматыўных прававых 

актаў. 

Артыкул 12.31. Ухіленне ад правядзення абавязковага аўдыту 

Ухіленне кіраўніка юрыдычнай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка 

ад правядзення абавязковага аўдыту дакладнасці гадавой бухгалтарскай 

(фінансавай) справаздачнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.32. Выключаны 

Артыкул 12.33. Парушэнне парадку допуску плацельшчыкаў адзінага 

падатку да рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) 

Допуск службовай асобай юрыдычнай асобы і індывідуальным 

прадпрымальнікам да рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) спажыўцам у гандлёвых і 

абслуговых аб'ектах, на гандлёвых месцах на рынку фізічных асоб, якія не 

ажыццяўляюць прадпрымальніцкую дзейнасць, без прад'яўлення імі дакумента аб 

выплаце адзінага падатку або даведкі, выдадзенай мясцовым выканаўчым і 

распарадчым органам, якая пацвярджае, што прадукцыя, якая рэалізуецца гэтымі 

асобамі, выраблена на зямельным участку, што знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, дадзеным ім для будаўніцтва і абслугоўвання жылога дома і вядзення 

асабістай падсобнай гаспадаркі, калектыўнага садаводства, дачнага будаўніцтва, 

агародніцтва, у выглядзе службовага зямельнага надзелу (у дачыненні да прадукцыі 

пчалярства – выдадзенага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ветэрынарна-

санітарнага пашпарта пчальніка або пасведчання, аформленага на падставе гэтага 

пашпарта), за выключэннем фізічных асоб, якія рэалізуюць лекавыя расліны, ягады, 

грыбы, арэхі, іншую дзікарослую прадукцыю, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.34. Выключаны 

Артыкул 12.35. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб маркіроўцы 

тавараў кантрольнымі (ідэнтыфікацыйнымі) знакамі 



Набыццё, захоўванне, выкарыстанне, транспарціроўка і рэалізацыя на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь юрыдычнай асобай і індывідуальным 

прадпрымальнікам тавараў, якія падлягаюць маркіроўцы кантрольнымі 

(ідэнтыфікацыйнымі) знакамі, без кантрольных (ідэнтыфікацыйных) знакаў або з 

нанесенымі на іх кантрольнымі (ідэнтыфікацыйнымі) знакамі ў парушэнне 

ўстаноўленага заканадаўствам парадку ў выпадках, калі ў адпаведнасці з 

заканадаўствам маркіроўка тавараў з'яўляецца абавязковай, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, а 

на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да пяцідзесяці 

працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

Артыкул 12.36. Невыкананне і (або) неналежнае выкананне правілаў 

ажыццяўлення рыэлтарскай дзейнасці 

Невыкананне і (або) неналежнае выкананне рыэлтарскай арганізацыяй або яе 

службовай асобай правілаў ажыццяўлення рыэлтарскай дзейнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад трыццаці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 12.37. Парушэнне заканадаўчых актаў аб арэндзе гандлёвых 

месцаў 
1. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам, службовай або іншай 

асобай нормаў заканадаўчых актаў аб арэндзе гандлёвых месцаў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да пяцісот базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае індывідуальным прадпрымальнікам паўторна на 

працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж 

парушэнне, – 

цягне за сабой пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю з канфіскацыяй 

тавараў, якія рэалізуюцца, атрыманай грашовай выручкі, іншых прадметаў, якія 

з'явіліся прыладай здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння, або без 

канфіскацыі. 

Артыкул 12.38. Выключаны 

Артыкул 12.39. Ажыццяўленне незаконнай страхавой дзейнасці 
1. Дзейнасць страхавых арганізацый, якая ажыццяўляецца без спецыяльнага 

дазволу (ліцэнзіі), – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – у двухкратным памеры атрыманага даходу. 

2. Страхавая дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь страхавых 

арганізацый, створаных за межамі Рэспублікі Беларусь, без дзяржаўнай рэгістрацыі 

ў Міністэрстве фінансаў Рэспублікі Беларусь і атрымання спецыяльнага дазволу 

(ліцэнзіі) на ажыццяўленне страхавой дзейнасці, а таксама пасрэдніцкая дзейнасць 

па страхаванні на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь страхавых брокераў, створаных за 

межамі Рэспублікі Беларусь, без дзяржаўнай рэгістрацыі ў Міністэрстве фінансаў 

Рэспублікі Беларусь – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – у двухкратным памеры атрыманага даходу. 

3. Пасрэдніцкая дзейнасць, звязаная з заключэннем на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь дагавораў страхавання ад імя страхавых арганізацый, створаных за межамі 

Рэспублікі Беларусь, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 12.40. Выключаны 

Артыкул 12.41. Парушэнне патрабаванняў аб ацэнцы кошту аб'ектаў 

грамадзянскіх праў 
1. Ажыццяўленне дзейнасці па ацэнцы кошту аб'ектаў грамадзянскіх правоў з 

парушэннем патрабаванняў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі аб ацэначнай 

дзейнасці, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае службовай асобай юрыдычнай асобы, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.42. Парушэнне парадку арганізацыі і правядзення культурна-

відовішчных мерапрыемстваў 

Арганізацыя і правядзенне культурна-відовішчнага мерапрыемства без 

выдадзенага ва ўстаноўленым парадку пасведчання на права арганізацыі і 

правядзення культурна-відовішчнага мерапрыемства на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, за выключэннем выпадкаў, калі атрыманне такога пасведчання не 

патрабуецца, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяці да дзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад дзесяці да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 12.43. Выраб або набыццё моцных алкагольных напіткаў 

(самагону), паўфабрыкатаў для іх вырабу (брагі), захоўванне 

апаратаў для іх вырабу 

1. Выраб фізічнымі асобамі моцных алкагольных напіткаў (самагону), 

паўфабрыкатаў для іх вырабу (брагі), а таксама захоўванне апаратаў, якія 

выкарыстоўваюцца для іх вырабу, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй указаных напіткаў, паўфабрыкатаў і апаратаў. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, а таксама выраб 

фізічнай асобай больш чым пяці літраў моцных алкагольных напіткаў (самагону), 

больш чым трыццаці літраў паўфабрыкатаў для іх вырабу (брагі) або захоўванне 

больш чым трыццаці літраў такіх паўфабрыкатаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй указаных напіткаў, паўфабрыкатаў і апаратаў. 

3. Набыццё моцных алкагольных напіткаў (самагону), за выключэннем тых, 

продаж якіх дазволены заканадаўствам, а таксама набыццё паўфабрыкатаў для іх 

вырабу (брагі) – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй указаных напіткаў. 

  
Заўвага. Пад моцнымі алкагольнымі напіткамі (самагонам) у гэтым артыкуле разумеюцца 

алкагольныя напіткі з аб'ёмнай доляй этылавага спірту 28 і больш працэнтаў, вырабленыя фізічнымі 

асобамі шляхам зброджвання сыравіны і наступнай перагонкі. 



Артыкул 12.44. Парушэнне парадку ажыццяўлення дзейнасці па 

арганізацыі і правядзенні электронных інтэрактыўных 

гульняў 

1. Незахаванне арганізатарамі электроннай інтэрактыўнай гульні працэнтных 

суадносін выйгрышнага фонду тыражу электроннай інтэрактыўнай гульні і 

агульнага аб'ёму прынятых ставак і (або) правядзенне электронных інтэрактыўных 

гульняў у месцах, забароненых заканадаўчымі актамі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцісот базавых велічынь. 

2. Іншыя парушэнні арганізатарамі электроннай інтэрактыўнай гульні 

заканадаўства аб электронных інтэрактыўных гульнях і (або) умоў правядзення 

такіх гульняў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да ста пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 12.45. Парушэнне парадку ажыццяўлення латарэйнай дзейнасці 

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку вырабу, выкарыстання, рэалізацыі 

латарэйных білетаў, адабрання іх з абарачэння і знішчэння – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да трохсот базавых велічынь. 

2. Іншыя парушэнні ўстаноўленага парадку ажыццяўлення латарэйнай 

дзейнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – да ста пяцідзесяці базавых велічынь.  

Артыкул 12.46. Незаконнае выкарыстанне генетычна мадыфікаваных 

складнікаў (кампанентаў), непадача або падача недакладных 

звестак аб такіх складніках (кампанентах) 

1. Вытворчасць і (або) гандлёвае абарачэнне ў Рэспубліцы Беларусь дзіцячага 

харчавання, вырабленага з выкарыстаннем генетычна мадыфікаваных складнікаў 

(кампанентаў), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй гэтай прадукцыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – 

да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй гэтай прадукцыі, а на юрыдычную 

асобу – да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй гэтай прадукцыі. 

2. Непадача спажыўцам звестак аб харчовай сыравіне і харчовых прадуктах, 

атрыманых з выкарыстаннем генетычна мадыфікаваных складнікаў (кампанентаў) і 

харчовых дабавак, або падача такіх звестак, якія змяшчаюць недакладную 

інфармацыю, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

Артыкул 12.47. Парушэнне заканадаўства аб акумуляванні грашовых 

сродкаў у сферы будаўніцтва (рэканструкцыі) 

1. Акумуляванне грашовых сродкаў юрыдычнай асобай або індывідуальным 

прадпрымальнікам, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) жылых 

дамоў, кватэр, аб'ектаў жыллёвай інфраструктуры і гаражоў за кошт грашовых 

сродкаў фізічных і юрыдычных асоб, без адкрыцця спецыяльнага рахунку або на 

іншым рахунку пры наяўнасці спецыяльнага рахунку, адкрытага ва ўстаноўленым 

парадку, – 



цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да трыццаці працэнтаў акумуляванай сумы. 

2. Нямэтавае выкарыстанне юрыдычнай асобай або індывідуальным 

прадпрымальнікам, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) жылых 

дамоў, кватэр, аб'ектаў жыллёвай інфраструктуры і гаражоў, акумуляваных 

грашовых сродкаў фізічных і юрыдычных асоб – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры да трыццаці працэнтаў сумы, выкарыстанай не па 

мэтавым прызначэнні. 

Артыкул 12.48. Парушэнне парадку выкарыстання сродкаў кантролю за 

прыборамі ўліку алкагольнай, нехарчовай 

спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага 

спірту, тытунёвых вырабаў 

Парушэнне правілаў устаноўкі сродкаў кантролю за прыборамі ўліку 

алкагольнай, нехарчовай спіртазмяшчальнай прадукцыі, нехарчовага этылавага 

спірту, тытунёвых вырабаў або парадку падачы звестак аб гэтых сродках кантролю 

юрыдычнымі асобамі, якія ажыццяўляюць выраб, увоз на тэрыторыю Рэспублікі 

Беларусь, тэхнічнае абслугоўванне, рамонт указаных прыбораў уліку, а таксама 

парушэнне прадугледжаных заканадаўствам патрабаванняў да названых сродкаў 

кантролю або парадку падачы звестак аб іх юрыдычнымі асобамі – вырабляльнікамі 

гэтых сродкаў кантролю – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 12.49. Парушэнне парадку абарачэння насення маку 

1. Захоўванне, перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь фізічнай 

асобай больш чым двух кілаграмаў насення маку, не расфасаванага ў спецыяльную 

ўпакоўку, пры адсутнасці прыкмет незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да сямідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй насення маку, якое перавышае колькасць, 

захоўванне, перамяшчэнне якой дапускаецца, незалежна ад таго, у чыёй уласнасці 

яно знаходзіцца, а таксама транспартных сродкаў, выкарыстаных для перамяшчэння 

насення маку (акрамя транспартных сродкаў агульнага карыстання), незалежна ад 

таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі такіх транспартных 

сродкаў. 

2. Заключэнне фізічнай асобай любой здзелкі з насеннем маку, не 

расфасаваным у спецыяльную ўпакоўку, пры адсутнасці прыкмет незаконнай 

прадпрымальніцкай дзейнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сямідзесяці да дзевяноста 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння 

незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца. 

3. Захоўванне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

насення маку, не расфасаванага ў спецыяльную ўпакоўку, у выпадках, калі такое 

захоўванне забаронена заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста пяцідзесяці да двухсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння 

незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, а на юрыдычную асобу – ад 

двухсот да двухсот пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 



адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён 

знаходзіцца. 

4. Рознічны гандаль індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай 

асобай насеннем маку, не расфасаваным у спецыяльную ўпакоўку, або ў месцах і 

формах, у якіх у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ён забаронены, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста пяцідзесяці да двухсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння 

незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, а на юрыдычную асобу – ад 

двухсот да двухсот пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён 

знаходзіцца. 

5. Перамяшчэнне па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальным 

прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай насення маку без заключэння дагавора 

куплі-продажу (пастаўкі) з упаўнаважанай арганізацыяй у выпадках, калі такое 

перамяшчэнне забаронена заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста пяцідзесяці да двухсот 

пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, а таксама 

транспартных сродкаў, выкарыстаных для перамяшчэння насення маку (акрамя 

транспартных сродкаў агульнага карыстання), незалежна ад таго, у чыёй уласнасці 

яны знаходзяцца, або без канфіскацыі такіх транспартных сродкаў, а на юрыдычную 

асобу – ад двухсот да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён 

знаходзіцца, а таксама транспартных сродкаў, выкарыстаных для перамяшчэння 

насення маку (акрамя транспартных сродкаў агульнага карыстання), незалежна ад 

таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі такіх транспартных 

сродкаў. 

6. Аптовая рэалізацыя індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай 

асобай насення маку неўпаўнаважанай арганізацыі, а таксама набыццё на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай 

насення маку не ва ўпаўнаважанай арганізацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста пяцідзесяці да двухсот 

пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, а на 

юрыдычную асобу – ад двухсот да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадмета адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці 

ён знаходзіцца. 

7. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 6 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад двухсот пяцідзесяці да 

пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці ён знаходзіцца, а на 

юрыдычную асобу – ад пяцісот да васьмісот базавых велічынь з канфіскацыяй 



прадмета адміністрацыйнага правапарушэння незалежна ад таго, у чыёй уласнасці 

ён знаходзіцца. 

  
Заўвага. Тэрмін «спецыяльная ўпакоўка», які прымяняецца ў гэтым артыкуле, мае значэнне, 

вызначанае заканадаўствам аб дзяржаўным рэгуляванні абарачэння насення маку. 

ГЛАВА 13 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ПАРАДКУ 

ПАДАТКААБКЛАДАННЯ 
Заўвага. 1. Пад плацельшчыкам у гэтай главе разумеецца плацельшчык падаткаў, збораў 

(пошлін), а таксама іншых абавязковых плацяжоў у рэспубліканскі або мясцовыя бюджэты, улік 

якіх ажыццяўляюць падатковыя органы. 

2. Пад падаткам, зборам (пошлінай) у гэтай главе разумеюцца законна ўстаноўленыя 

падаткі, зборы (пошліны), а таксама іншыя абавязковыя плацяжы ў рэспубліканскі або мясцовыя 

бюджэты, улік якіх ажыццяўляюць падатковыя органы, за выключэннем мытных пошлін, мытных 

збораў і іншых плацяжоў, якія збіраюцца мытнымі органамі ў сувязі з перамяшчэннем тавараў і 

транспартных сродкаў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза. 

21. Пад падатковай дэкларацыяй (разлікам) у гэтай главе разумеюцца падатковая дэкларацыя 

(разлік), а таксама разлік іншага абавязковага плацяжу ў рэспубліканскі або мясцовыя бюджэты, 

улік якога ажыццяўляюць падатковыя органы. 

3. Днём прызначэння праверкі (акрамя камеральнай праверкі) для мэт гэтай главы 

з'яўляецца дзень азнаямлення плацельшчыка (іншай абавязанай асобы) або яго прадстаўніка з 

прадпісаннем на правядзенне праверкі. 

4. Базавая велічыня ў выпадках, не звязаных з вызначэннем памеру штрафу, для мэт гэтай 

главы прымаецца ў памеры, устаноўленым на дзень здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння (калі такі дзень выявіць немагчыма, – на дзень выяўлення факта яго здзяйснення). 

5. Адміністрацыйныя спагнанні, прадугледжаныя часткамі 2 і 4 артыкула 13.4, часткай 

1 артыкула 13.6, часткай 2 артыкула 13.7 і часткай 2 артыкула 13.10 гэтага Кодэкса, якія 

прымяняюцца да індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб, накладаюцца зыходзячы з 

вызначаных за ўвесь праверачны перыяд падлеглых выплаце (вылічэнню і (або) пералічэнню) сум 

падаткаў, збораў (пошлін), пеняў. 

Артыкул 13.1. Парушэнне тэрміну пастаноўкі на ўлік у падатковым 

органе 
Парушэнне ўстаноўленага тэрміну падачы заявы аб пастаноўцы на ўлік у 

падатковым органе пры надыходзе тэрмінаў выплаты падаткаў, збораў (пошлін) і 

пратэрміноўцы больш за два рабочыя дні пры здзяйсненні адміністрацыйнага 

правапарушэння службовай асобай юрыдычнай асобы, больш за пяць рабочых 

дзён – іншай фізічнай асобай, якая не з'яўляецца індывідуальным 

прадпрымальнікам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры пяці дзясятых 

базавай велічыні за кожны поўны або няпоўны тыдзень пратэрміноўкі, але не больш 

за пяць базавых велічынь. 

Артыкул 13.2. Ажыццяўленне дзейнасці без пастаноўкі на ўлік у 

падатковым органе 

Ажыццяўленне дзейнасці без пастаноўкі на ўлік у падатковым органе асобай, 

абавязанай падаць заяву аб пастаноўцы на такі ўлік, за выключэннем фізічнай 

асобы – плацельшчыка, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры пяці базавых велічынь за кожны 

поўны або няпоўны месяц ажыццяўлення дзейнасці, але не больш за дваццаць 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – у памеры дваццаці працэнтаў ад 

даходаў, атрыманых у выніку такой дзейнасці. 
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Заўвага. Пад даходамі ў гэтым артыкуле разумеецца эканамічная выгада ў грашовай або 

натуральнай форме, якая вызначаецца як выручка за вылікам дакументальна пацверджаных 

матэрыяльных выдаткаў, якія звязаны з атрыманнем даходу і ўстанаўліваюцца для юрыдычных асоб 

у адпаведнасці з падатковым заканадаўствам. 

Артыкул 13.3. Выключаны 

Артыкул 13.4. Парушэнне тэрміну падачы падатковай дэкларацыі 

(разліку) 

1. Парушэнне плацельшчыкам, падатковым агентам, іншай абавязанай асобай 

устаноўленага тэрміну падачы ў падатковы орган падатковай дэкларацыі (разліку) 

пры пратэрміноўцы не больш за тры рабочыя дні, у тым ліку здзейсненае службовай 

асобай юрыдычнай асобы, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да адной 

базавай велічыні, а на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх дзясятых да адной базавай велічыні. 

2. Парушэнне плацельшчыкам, падатковым агентам, іншай абавязанай асобай 

устаноўленага тэрміну падачы ў падатковы орган падатковай дэкларацыі (разліку) 

пры пратэрміноўцы больш за тры рабочыя дні, у тым ліку здзейсненае службовай 

асобай юрыдычнай асобы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры дзвюх базавых велічынь з 

павелічэннем яго на пяць дзясятых базавай велічыні за кожны поўны месяц 

пратэрміноўкі, але не больш за дзесяць базавых велічынь, а на індывідуальнага 

прадпрымальніка – у памеры дзесяці працэнтаў ад сумы падатку, збору (пошліны), 

падлеглай выплаце, але не менш за дзве базавыя велічыні. 

3. Парушэнне фізічнай асобай, якая не з'яўляецца службовай асобай 

юрыдычнай асобы або індывідуальным прадпрымальнікам, – плацельшчыкам, 

падатковым агентам, іншай абавязанай асобай устаноўленага тэрміну падачы ў 

падатковы орган падатковай дэкларацыі (разліку) пры наяўнасці падлеглай выплаце 

сумы падатку, збору (пошліны) і пратэрміноўцы больш за тры рабочыя дні або пры 

адсутнасці падлеглай выплаце сумы падатку, збору (пошліны) і пратэрміноўцы 

больш за дванаццаць месяцаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры дзвюх базавых велічынь з 

павелічэннем яго на пяць дзясятых базавай велічыні за кожны поўны месяц 

пратэрміноўкі, але не больш за дзесяць базавых велічынь. 

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1–3 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, у тым ліку службовай асобай юрыдычнай асобы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры трох базавых велічынь за 

кожны поўны або няпоўны месяц пратэрміноўкі, але не больш за дваццаць базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – у памеры дваццаці пяці 

працэнтаў ад сумы падатку, збору (пошліны), падлеглай выплаце, але не менш за 

тры базавыя велічыні. 

Артыкул 13.5. Адсутнасць уліку налічаных або выплачаных (выдадзеных 

у натуральнай форме) плацельшчыку даходаў або 

неадлюстраванне (няпоўнае адлюстраванне) даходаў ва ўліку 

1. Адсутнасць у падатковага агента ўліку налічаных або выплачаных 

(выдадзеных у натуральнай форме) плацельшчыку даходаў або неадлюстраванне 

(няпоўнае адлюстраванне) падатковым агентам ва ўліку выплачаных (выдадзеных у 

натуральнай форме) даходаў, якія пацягнулі за сабой даналічэнне сум падаткаў, 

збораў (пошлін), у тым ліку здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы, – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзвюх да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяці да ста базавых велічынь. 

2. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад чатырох да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 13.6. Нявыплата або няпоўная выплата сумы падатку, збору 

(пошліны), мытнага плацяжу 

1. Нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай 

сумы падатку, збору (пошліны) – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры сарака працэнтаў ад нявыплачанай сумы падатку, збору (пошліны), але не 

менш за дзве базавыя велічыні, а на юрыдычную асобу – у памеры сарака працэнтаў 

ад нявыплачанай сумы падатку, збору (пошліны), але не менш за дзесяць базавых 

велічынь. 

2. Нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай 

сумы падатку, збору (пошліны), здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы  

з-за неасцярожнасці і выяўленыя ў выніку камеральных праверак, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да васьмі базавых 

велічынь. 

3. Нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай 

сумы падатку, збору (пошліны), здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы  

з-за неасцярожнасці (за выключэннем выяўленых у выніку камеральных праверак), 

калі сума даналічаных падаткаў, збораў (пошлін) за перыяд выканання службовай 

асобай адпаведных функцый (але не больш чым за правераны перыяд) складае 

больш за адзін, але не больш за тры працэнты ад агульнай сумы падлічаных 

плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай за ўказаны перыяд сум падаткаў, збораў 

(пошлін), улік якіх ажыццяўляюць падатковыя органы , – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да дванаццаці 

базавых велічынь. 

4. Нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай 

сумы падатку, збору (пошліны), здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы  

з-за неасцярожнасці (за выключэннем выяўленых у выніку камеральных праверак), 

калі сума даналічаных падаткаў, збораў (пошлін) за перыяд выканання службовай 

асобай адпаведных функцый (але не больш чым за правераны перыяд) складае 

больш за тры, але не больш за пяць працэнтаў ад агульнай сумы падлічаных 

плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай за ўказаны перыяд сум падаткаў, збораў 

(пошлін), улік якіх ажыццяўляюць падатковыя органы , – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дванаццаці да шаснаццаці 

базавых велічынь. 

5. Нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай 

сумы падатку, збору (пошліны), здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы  

з-за неасцярожнасці (за выключэннем выяўленых у выніку камеральных праверак), 

калі сума даналічаных падаткаў, збораў (пошлін) за перыяд выканання службовай 

асобай адпаведных функцый (але не больш чым за правераны перыяд) перавышае 



пяць працэнтаў ад агульнай сумы падлічаных плацельшчыкам, іншай абавязанай 

асобай за ўказаны перыяд сум падаткаў, збораў (пошлін), улік якіх ажыццяўляюць 

падатковыя органы , – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шаснаццаці да дваццаці 

базавых велічынь. 

6. Нявыплата або няпоўная выплата фізічнай асобай, якая не з'яўляецца 

службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным прадпрымальнікам, – 

плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай сумы падатку, збору (пошліны), 

здзейсненыя з-за неасцярожнасці, калі нявыплачаная або няпоўнасцю выплачаная 

сума падатку, збору (пошліны) перавышае адну базавую велічыню, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры пятнаццаці працэнтаў ад 

нявыплачанай сумы падатку, збору (пошліны), але не менш за пяць дзясятых 

базавай велічыні. 

7. Нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай 

сумы падатку, збору (пошліны), здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы 

наўмысна, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сарака да ста дваццаці 

базавых велічынь. 

8. Нявыплата або няпоўная выплата фізічнай асобай, якая не з'яўляецца 

службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным прадпрымальнікам, – 

плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай сумы падатку, збору (пошліны), 

здзейсненыя наўмысна, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры сарака працэнтаў ад 

нявыплачанай сумы падатку, збору (пошліны), але не менш за дзесяць базавых 

велічынь. 

9. Нявыплата або няпоўная выплата ва ўстаноўлены тэрмін плацельшчыкам, 

іншай абавязанай асобай мытнага плацяжу, іншых збораў і пошлін, якія збіраюцца 

мытнымі органамі, на суму больш за дзесяць базавых велічынь, у тым ліку 

здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дваццаці базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную 

асобу – папярэджанне ці накладанне штрафу ў памеры дваццаці працэнтаў ад 

нявыплачанай сумы, але не менш за дзве базавыя велічыні. 

10. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 7 і 8 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да двухсот базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. 1. Па адміністрацыйных правапарушэннях, прадугледжаных часткай 1 гэтага 

артыкула, сумы штрафаў падлічваюцца з сумы перавышэння даналічаных падаткаў, збораў 

(пошлін), улік якіх ажыццяўляюць падатковыя органы, адпаведна вынікам каляндарнага года 

(яго часткі, калі праверцы падлягае частка каляндарнага года) над сумай такіх падаткаў, збораў 

(пошлін), паменшаных за той жа перыяд. Гэтае палажэнне не прымяняецца ў дачыненні да 

правапарушэнняў, выяўленых у выніку камеральных праверак, а таксама правапарушэнняў, 

звязаных з неабгрунтаваным залікам розніцы паміж сумай падатковых вылікаў па падатку на 

дабаўлены кошт і агульнай сумай гэтага падатку, падлічанай па рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), 

маёмасных правоў, у кошт выплаты падаткаў, збораў (пошлін). 



2. Не з'яўляюцца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным часткамі 1–6 гэтага 

артыкула, нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай сумы 

падатку, збору (пошліны), калі імі: 

не выканана падатковае абавязацельства  з-за адсутнасці на іх бягучых (разліковых) 

банкаўскіх рахунках сродкаў, дастатковых для выканання своечасова накіраваных плацельшчыкамі 

(іншымі абавязанымі асобамі) даручэнняў на пералічэнне сум падаткаў, збораў (пошлін) у поўным 

аб'ёме; 

унесены змяненні і дапаўненні ў падатковую дэкларацыю (разлік) і аплачана належная сума 

падатку, збору (пошліны) да прызначэння праверкі, у выніку якой могуць быць выяўлены такія 

нявыплата або няпоўная выплата (па адміністрацыйных правапарушэннях, выяўленых у выніку 

камеральнай праверкі, – да стварэння акта праверкі), а пры адсутнасці неабходнасці ўнясення ў 

падатковую дэкларацыю (разлік) змяненняў і (або) дапаўненняў – аплачана належная сума падатку, 

збору (пошліны) да стварэння акта камеральнай праверкі. 

21. Не з'яўляюцца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным часткамі 1–7 

гэтага артыкула, нявыплата або няпоўная выплата плацельшчыкам, іншай абавязанай асобай сумы 

падатку, збору (пошліны), калі яны згодна з прадпісаннем органа фінансавых расследаванняў 

Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь да прызначэння праверкі падалі ў падатковы 

орган падатковую дэкларацыю (разлік) з унесенымі змяненнямі і (або) дапаўненнямі і ў поўным 

аб'ёме аплацілі належную суму падатку, збору (пошліны). 

3. Адміністрацыйныя спагнанні, прадугледжаныя часткамі 1, 6 і 8 гэтага артыкула, у 

выпадку частковага добраахвотнага выканання падатковага абавязацельства накладаюцца па 

правілах, устаноўленых артыкулам 7.9 гэтага Кодэкса, у частцы сумы падатку, збору (пошліны), на 

якую падатковае абавязацельства выканана. У выпадку, калі ў адпаведнасці з часткамі 1, 6 і 8 гэтага 

артыкула штраф падлягае прымяненню ў мінімальным памеры, у два разы змяншаецца велічыня, 

падлічаная прапарцыянальна выплачанай суме падатку, збору (пошліны). 

4. Мінімальныя і максімальныя памеры адміністрацыйных спагнанняў, прадугледжаных 

часткамі 2–5, 7 і 10 гэтага артыкула, у выпадку частковага добраахвотнага выканання падатковага 

абавязацельства змяншаюцца па правілах, устаноўленых артыкулам 7.9 гэтага Кодэкса, 

прапарцыянальна выплачанай суме падатку, збору (пошліны). 

5. Не з'яўляюцца адміністрацыйным правапарушэннем дзеянні, прадугледжаныя часткай 9 

гэтага артыкула, у тым ліку здзейсненыя службовай асобай юрыдычнай асобы, калі такія дзеянні 

звязаны з прадстаўленнем сапраўднага (атрыманага законным шляхам), запоўненага ў адпаведнасці 

з міжнароднымі дагаворамі і іншымі міжнародна-прававымі актамі, якія змяшчаюць 

абавязацельствы Рэспублікі Беларусь, дакумента аб паходжанні тавараў, які выдаецца 

ўпаўнаважаным органам замежнай дзяржавы і пасля не прызнаны мытным органам Рэспублікі 

Беларусь. 

Артыкул 13.7. Невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме абавязку 

па вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору 

(пошліны) 

1. Невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме падатковым агентам ва 

ўстаноўлены тэрмін абавязку па вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору 

(пошліны), калі нявылічаная і (або) непералічаная сума падатку, збору (пошліны) 

складае не больш за чатыры базавыя велічыні для індывідуальнага 

прадпрымальніка, не больш за дзесяць базавых велічынь для юрыдычнай асобы, а 

сума падатку, збору (пошліны), не вылічаная і (або) не пералічаная ў бюджэт, не 

перавышае пяці працэнтаў ад вылічаных і пералічаных у бюджэт за правераны 

перыяд сум падатку, збору (пошліны), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры ад чатырох дзясятых да чатырох базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – ад дзвюх да дваццаці базавых велічынь. 

2. Невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме падатковым агентам ва 

ўстаноўлены тэрмін абавязку па вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору 

(пошліны), калі нявылічаная і (або) непералічаная сума падатку, збору (пошліны) 

складае больш за чатыры базавыя велічыні для індывідуальнага прадпрымальніка, 
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больш за дзесяць базавых велічынь для юрыдычнай асобы або сума падатку, збору 

(пошліны), не вылічаная і (або) не пералічаная ў бюджэт, перавышае пяць 

працэнтаў ад вылічаных і пералічаных у бюджэт за правераны перыяд сум падатку, 

збору (пошліны), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры сарака працэнтаў ад сумы, якая падлягае вылічэнню і (або) пералічэнню, 

але не менш за дзве базавыя велічыні, а на юрыдычную асобу – у памеры сарака 

працэнтаў ад сумы, якая падлягае вылічэнню і (або) пералічэнню, але не менш за 

дзесяць базавых велічынь. 

3. Невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме падатковым агентам ва 

ўстаноўлены тэрмін абавязку па вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору 

(пошліны), здзейсненыя з-за неасцярожнасці, у тым ліку службовай асобай 

юрыдычнай асобы, калі нявылічаная і (або) непералічаная сума падатку, збору 

(пошліны) складае больш за дзесяць базавых велічынь для службовай асобы 

юрыдычнай асобы – падатковага агента, больш за чатыры базавыя велічыні для 

фізічнай асобы, якая не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, – 

падатковага агента, або сума падатку, збору (пошліны), не вылічаная і (або) не 

пералічаная ў бюджэт, перавышае пяць працэнтаў ад вылічаных і пералічаных у 

бюджэт за правераны перыяд ( для службовай асобы юрыдычнай асобы – за перыяд 

выканання ёй адпаведных функцый, але не больш чым за правераны перыяд) сум 

падатку, збору (пошліны), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзесяці базавых 

велічынь. 

4. Невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме падатковым агентам ва 

ўстаноўлены тэрмін абавязку па вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору 

(пошліны), здзейсненыя наўмысна, у тым ліку службовай асобай юрыдычнай 

асобы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сарака да ста дваццаці 

базавых велічынь. 

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 4 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да двухсот базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. 1. Не з'яўляюцца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным часткамі 

1–3 гэтага артыкула, невыкананне або выкананне не ў поўным аб'ёме падатковым агентам ва 

ўстаноўлены тэрмін абавязку па вылічэнні і (або) пералічэнні сумы падатку, збору (пошліны), калі 

ім: 

своечасова накіравана без наступнага адклікання даручэнне банку і (або) нябанкаўскай 

крэдытна-фінансавай арганізацыі на пералічэнне належнай сумы падатку, збору (пошліны), не 

выкананае банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй з-за адсутнасці на 

рахунках падатковага агента сродкаў, дастатковых для выканання гэтага даручэння ў поўным 

аб'ёме; 

да прызначэння праверкі, у выніку якой могуць быць выяўлены невылічэнне і (або) 

непералічэнне ва ўстаноўлены тэрмін сумы падатку, збору (пошліны) (па адміністрацыйных 

правапарушэннях, выяўленых у выніку камеральнай праверкі, – да стварэння акта праверкі), 

вылічаны і пералічаны належныя сумы падатку, збору (пошліны). 

2. для мэт прымянення частак 1 і 2 гэтага артыкула пад увагу прымаецца сума ўсіх падаткаў, 

збораў (пошлін), якія падлічваюцца падатковым агентам, вызначаная згодна з вынікамі праверкі. 



3. Адміністрацыйныя спагнанні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, у выпадку 

пералічэння часткі раней непералічанай сумы падатку, збору (пошліны) накладаюцца па правілах, 

устаноўленых артыкулам 7.9 гэтага Кодэкса, у частцы пералічанай сумы падатку, збору (пошліны). 

У выпадку, калі ў адпаведнасці з часткай 2 гэтага артыкула штраф падлягае прымяненню ў 

мінімальным памеры, у два разы памяншаецца велічыня, падлічаная прапарцыянальна выплачанай 

суме падатку, збору (пошліны). 

4. Мінімальныя і максімальныя памеры адміністрацыйных спагнанняў, прадугледжаных 

часткамі 1, 3–5 гэтага артыкула, у выпадку пералічэння часткі раней не пералічанай сумы падатку, 

збору (пошліны) памяншаюцца па правілах, устаноўленых артыкулам 7.9 гэтага Кодэкса, 

прапарцыянальна пералічанай суме падатку, збору (пошліны). 

Артыкул 13.8. Непадача дакументаў і іншых звестак для ажыццяўлення 
падатковага кантролю або падача недакладных звестак 

1. Непадача ва ўстаноўлены тэрмін плацельшчыкам, падатковым агентам, 

іншай асобай у падатковы орган дакументаў і іншых звестак, якія яны абавязаны 

падаваць у адпаведнасці з падатковым заканадаўствам, у тым ліку міжнародным 

дагаворам Рэспублікі Беларусь, або на запыт падатковага органа для ажыццяўлення 

падатковага кантролю, у тым ліку здзейсненае службовай асобай юрыдычнай асобы 

або індывідуальным прадпрымальнікам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дваццаці базавых велічынь. 

2. Падача плацельшчыкам, падатковым агентам, іншай асобай у падатковы 

орган дакументаў і іншых звестак, якія яны абавязаны падаваць у адпаведнасці з 

падатковым заканадаўствам, у тым ліку міжнародным дагаворам Рэспублікі 

Беларусь, або на запыт падатковага органа для ажыццяўлення падатковага 

кантролю, якія змяшчаюць недакладныя даныя, у тым ліку здзейсненае службовай 

асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным прадпрымальнікам, калі гэта 

паўплывала або ў абставінах, пры якіх парушэнне здзейснена, магло паўплываць на 

правільнасць прымянення падатковым органам падатковага заканадаўства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным часткай 1 

гэтага артыкула, непадача ва ўстаноўлены тэрмін плацельшчыкам, падатковым агентам, іншай 

асобай у падатковы орган дакументаў і іншых звестак, якія яны абавязаны падаваць у адпаведнасці з 

падатковым заканадаўствам, калі ўстаноўлены тэрмін перавышае два рабочыя або каляндарныя дні, 

а пратэрміноўка падачы дакументаў і іншых звестак склала не больш за адзін рабочы дзень. 

Артыкул 13.9. Парушэнне парадку адкрыцця рахунку плацельшчыку 

Адкрыццё банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй 

рахунку арганізацыі або індывідуальнаму прадпрымальніку пры наяўнасці ў банка і 

(або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі атрыманай ва ўстаноўленым 

парадку інфармацыі або рашэння органа Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі 

Беларусь, падатковага або мытнага органа аб прыпыненні аперацый па рахунках 

гэтых асоб, у тым ліку здзейсненае службовай асобай юрыдычнай асобы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 13.10. Парушэнне парадку і (або) тэрмінаў выканання 

даручэнняў, рашэнняў органа Камітэта дзяржаўнага 

кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага 

органа аб пералічэнні, спагнанні падатку, збору (пошліны), 
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мытнага плацяжу, пені, а таксама невыкананне ўказаных 

дакументаў 

1. Парушэнне банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, 

іншай упаўнаважанай арганізацыяй парадку і (або) тэрмінаў выканання даручэнняў 

плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы на пералічэнне падатку, 

збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені, а таксама рашэнняў органа Камітэта 

дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага органа аб 

спагнанні падатку, збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені за кошт грашовых 

сродкаў плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы, дэбітора 

плацельшчыка (іншай абавязанай асобы) – арганізацыі на рахунку ў банку і (або) 

нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі пры пратэрміноўцы выканання не 

больш за адзін рабочы дзень і суме плацяжу не большай за дзесяць базавых 

велічынь або ў выпадку парушэння парадку выканання ўказаных дакументаў пры 

суме плацяжу не большай за дзесяць базавых велічынь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры пяці 

базавых велічынь. 

2. Парушэнне банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, 

іншай упаўнаважанай арганізацыяй парадку і (або) тэрмінаў выканання даручэнняў 

плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы на пералічэнне падатку, 

збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені, а таксама рашэнняў органа Камітэта 

дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага органа аб 

спагнанні падатку, збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені за кошт грашовых 

сродкаў плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы, дэбітора 

плацельшчыка (іншай абавязанай асобы) – арганізацыі на рахунку ў банку і (або) 

нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі пры пратэрміноўцы выканання 

больш за адзін рабочы дзень або суме плацяжу большай за дзесяць базавых 

велічынь або невыкананне ўказаных дакументаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры дваццаці 

працэнтаў ад неатрыманай сумы падатку, збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені, 

але не менш за дзесяць базавых велічынь. 

3. Парушэнне банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, 

іншай упаўнаважанай арганізацыяй тэрмінаў выканання даручэнняў плацельшчыка, 

падатковага агента, іншай абавязанай асобы на пералічэнне падатку, збору 

(пошліны), мытнага плацяжу, пені, а таксама рашэнняў органа Камітэта 

дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага органа аб 

спагнанні падатку, збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені за кошт грашовых 

сродкаў плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы, дэбітора 

плацельшчыка (іншай абавязанай асобы) – арганізацыі на рахунку ў банку і (або) 

нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі, здзейсненае службовай асобай 

юрыдычнай асобы, пры пратэрміноўцы выканання больш за адзін рабочы дзень або 

суме плацяжу большай за дзесяць базавых велічынь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры дваццаці базавых велічынь з 

павелічэннем яго на дзве базавыя велічыні за кожны каляндарны дзень 

пратэрміноўкі, але не больш за пяцьдзясят базавых велічынь. 

4. Парушэнне банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, 

іншай упаўнаважанай арганізацыяй парадку выканання даручэнняў плацельшчыка, 

падатковага агента, іншай абавязанай асобы на пералічэнне падатку, збору 

(пошліны), мытнага плацяжу, пені, а таксама рашэнняў органа Камітэта 



дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага органа аб 

спагнанні падатку, збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені за кошт грашовых 

сродкаў плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы, дэбітора 

плацельшчыка (іншай абавязанай асобы) – арганізацыі на рахунку ў банку і (або) 

нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі пры суме плацяжу большай за 

дзесяць базавых велічынь або невыкананне ўказаных дакументаў, здзейсненыя 

службовай асобай юрыдычнай асобы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 13.11. Невыкананне рашэння органа Камітэта дзяржаўнага 

кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковага або мытнага 

органа аб прыпыненні аперацый па рахунках плацельшчыка, 

падатковага агента, іншай абавязанай асобы 

1. Выкананне банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй 

пры наяўнасці ў іх рашэння органа Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі 

Беларусь, падатковага або мытнага органа аб прыпыненні аперацый па рахунках 

плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы іх даручэнняў на 

выдачу наяўных грашовых сродкаў або на пералічэнне сродкаў іншай асобе (за 

выключэннем даручэнняў аб правядзенні расходных аперацый, абавязак 

ажыццяўлення якіх прадугледжаны заканадаўчымі актамі) пры суме плацяжу не 

большай за чатыры дзясятыя базавай велічыні, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры пяці 

базавых велічынь. 

2. Выкананне банкам і (або) нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй 

пры наяўнасці ў іх рашэння органа Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі 

Беларусь, падатковага або мытнага органа аб прыпыненні аперацый па рахунках 

плацельшчыка, падатковага агента, іншай абавязанай асобы іх даручэнняў на 

выдачу наяўных грашовых сродкаў або на пералічэнне сродкаў іншай асобе (за 

выключэннем даручэнняў аб правядзенні расходных аперацый, абавязак 

ажыццяўлення якіх прадугледжаны заканадаўчымі актамі), у тым ліку здзейсненае 

службовай асобай юрыдычнай асобы, пры суме плацяжу большай за чатыры 

дзясятыя базавай велічыні – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – у памеры дваццаці працэнтаў ад сумы, 

выдадзенай і (або) пералічанай у адпаведнасці з даручэннем плацельшчыка, 

падатковага агента, іншай абавязанай асобы, але не больш за суму нявыкананага 

абавязацельства па выплаце падатку, збору (пошліны), мытнага плацяжу, пені і не 

менш за дзесяць базавых велічынь. 

Артыкул 13.12. Выключаны 

Артыкул 13.13. Адсутнасць пры рэалізацыі тавараў, выкананні работ, 

аказанні паслуг дакумента аб выплаце адзінага падатку або 

даведкі 

Адсутнасць пры рэалізацыі тавараў (за выключэннем лекавых раслін, ягад, 

грыбоў, арэхаў, іншай дзікарослай прадукцыі), выкананні работ, аказанні паслуг у 

індывідуальнага прадпрымальніка або фізічнай асобы, якая не ажыццяўляе 

прадпрымальніцкую дзейнасць, у гандлёвых, абслуговых аб'ектах, на гандлёвых 

месцах на рынку (у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, – у транспартных 



сродках або іншых месцах ажыццяўлення дзейнасці) дакумента аб выплаце адзінага 

падатку (заверанай індывідуальным прадпрымальнікам яго копіі) або даведкі, 

выдадзенай мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, якая пацвярджае, што 

прадукцыя, якая рэалізуецца гэтымі асобамі, выраблена на зямельным участку, які 

знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дадзеным для будаўніцтва і 

абслугоўвання жылога дома і вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, 

калектыўнага садаводства, дачнага будаўніцтва, агародніцтва, у выглядзе 

службовага зямельнага надзела (у дачыненні да прадукцыі пчалярства – 

выдадзенага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ветэрынарна-санітарнага пашпарта 

пчальніка або пасведчання, аформленага на падставе гэтага пашпарта), – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 13.14. Незабеспячэнне залічэння выручкі, пазарэалізацыйных 

даходаў на рахункі ў банках, нябанкаўскіх крэдытна-

фінансавых арганізацыях і неажыццяўленне плацяжоў з іх 

Незабеспячэнне службовай асобай юрыдычнай асобы або індывідуальным 

прадпрымальнікам пры наяўнасці запазычанасці залічэння выручкі ад рэалізацыі 

тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў, пазарэалізацыйных даходаў на свае 

бягучыя (разліковыя) рахункі ў банках, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых 

арганізацыях у адпаведнасці з прававым рэжымам такіх рахункаў і неажыццяўленне 

плацяжоў з гэтых рахункаў у парадку, прадугледжаным заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. Пад запазычанасцю ў гэтым артыкуле разумеецца запазычанасць па падатках, 

зборах (пошлінах), пенях і іншых абавязковых плацяжах у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, па 

абавязковых плацяжах у бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны 

насельніцтва Рэспублікі Беларусь, па штрафах за адміністрацыйныя правапарушэнні ў галіне 

прадпрымальніцкай дзейнасці і супраць парадку падаткаабкладання, за выключэннем 

запазычанасці, у дачыненні да якой дзейнічаюць дадзеныя згодна з заканадаўствам адтэрміноўка, 

растэрміноўка яе пагашэння. 

ГЛАВА 14 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ПАРАДКУ 

МЫТНАГА РЭГУЛЯВАННЯ (АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ МЫТНЫЯ 

ПРАВАПАРУШЭННІ) 
Заўвага. Пад коштам прадмета адміністрацыйнага правапарушэння ў гэтай главе разумеецца 

кошт (цана) маёмасці, указаны ў мытных, транспартных (перавозачных), камерцыйных або іншых 

дакументах, а пры іх адсутнасці – кошт (цана) аналагічных тавараў у Рэспубліцы Беларусь або 

кошт, вызначаны з прыцягненнем экспертаў (спецыялістаў). 

Артыкул 14.1. Перамяшчэнне тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага 

эканамічнага саюза па-за вызначанымі заканадаўствам 

месцамі або ў неўстаноўлены час 
1. Перамяшчэнне тавараў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза 

па-за вызначанымі заканадаўствам месцамі або ў неўстаноўлены час работы 

мытных органаў у гэтых месцах, а таксама замах на такое перамяшчэнне – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй тавараў незалежна ад таго, у чыёй уласнасці яны 

знаходзяцца, або без канфіскацыі, а таксама з канфіскацыяй транспартных сродкаў, 

на якіх перамяшчаліся гэтыя тавары, незалежна ад таго, у чыёй уласнасці яны 

знаходзяцца, або без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да 



ста пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй тавараў незалежна ад таго, у чыёй 

уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі, а таксама з канфіскацыяй 

транспартных сродкаў, на якіх перамяшчаліся гэтыя тавары, незалежна ад таго, у 

чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад 

пяцісот да васьмісот базавых велічынь з канфіскацыяй тавараў незалежна ад таго, у 

чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі, а таксама з канфіскацыяй 

транспартных сродкаў, на якіх перамяшчаліся гэтыя тавары, незалежна ад таго, у 

чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі. 

2. Перамяшчэнне тавараў, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню, праз 

мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза са скрываннем ад мытнага 

кантролю, гэта значыць з выкарыстаннем тайнікоў або іншых спосабаў, якія 

ўскладняюць іх выяўленне, або з наданнем адным таварам віду іншых тавараў, а 

таксама замах на такое перамяшчэнне – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь з 

канфіскацыяй скрытых тавараў, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню, незалежна 

ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі, а таксама з 

канфіскацыяй транспартных сродкаў (акрамя паветраных суднаў, чыгуначнага і 

ўнутранага воднага транспарту агульнага карыстання) і (або) іншых прадметаў з 

тайнікамі, выкарыстанымі для перамяшчэння скрытых тавараў, якія падлягаюць 

мытнаму дэклараванню, незалежна ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або 

без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь з 

канфіскацыяй скрытых тавараў, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню, незалежна 

ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі, а таксама з 

канфіскацыяй транспартных сродкаў (акрамя паветраных суднаў, чыгуначнага і 

ўнутранага воднага транспарту агульнага карыстання) і (або) іншых прадметаў з 

тайнікамі, выкарыстанымі для перамяшчэння скрытых тавараў, якія падлягаюць 

мытнаму дэклараванню, незалежна ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або 

без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь з 

канфіскацыяй скрытых тавараў, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню, незалежна 

ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або без канфіскацыі, а таксама з 

канфіскацыяй транспартных сродкаў (акрамя паветраных суднаў, чыгуначнага і 

ўнутранага воднага транспарту агульнага карыстання) і (або) іншых прадметаў з 

тайнікамі, выкарыстанымі для перамяшчэння скрытых тавараў, якія падлягаюць 

мытнаму дэклараванню, незалежна ад таго, у чыёй уласнасці яны знаходзяцца, або 

без канфіскацыі. 

  
Заўвага. Пад тайнікамі, указанымі ў гэтым артыкуле, належыць разумець любыя сховішчы 

(месцы), вырабленыя (абсталяваныя, прыстасаваныя) для скрывання тавараў, у тым ліку 

канструктыўныя поласці, ёмістасці і прадметы на транспартных сродках, якія папярэдне 

падвяргаліся ў гэтых жа мэтах разборцы, мантажу і да т.п., незалежна ад іх іншага функцыянальнага 

прызначэння. 

Артыкул 14.2. Недастаўка, выдача (перадача) без дазволу мытнага органа 

або страта тавараў, якія знаходзяцца пад мытным кантролем, 

або страта дакументаў на іх 

1. Недастаўка тавараў, якія знаходзяцца пад мытным кантролем, ва 

ўстаноўленае мытным органам або вызначанае заканадаўствам месца дастаўкі на 

мытнай тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Выдача (перадача) тавараў, якія знаходзяцца пад мытным кантролем, без 

дазволу мытнага органа іншым асобам або іх страта, за выключэннем выпадкаў, 

прадугледжаных артыкулам 14.7 гэтага Кодэкса, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

да трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

3. Страта падлеглых падачы мытнаму органу мытных дакументаў, а таксама 

камерцыйных і (або) транспартных (перавозачных) дакументаў, у дачыненні да якіх 

мытнымі органамі прыменены сродкі ідэнтыфікацыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.3. Пакіданне пункта ўвозу або вывазу да заканчэння ў 

дачыненні тавараў мытных аперацый, звязаных з выпускам 

гэтых тавараў 

Пакіданне пункта ўвозу або вывазу да пачатку або заканчэння ў дачыненні да 

тавараў, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню, мытных аперацый – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

Артыкул 14.4. Парушэнне парадку выбыцця тавараў з мытнай тэрыторыі 

Еўразійскага эканамічнага саюза 
Падача мытнаму органу для атрымання дазволу на выбыццё тавараў з мытнай 

тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза дакументаў, якія змяшчаюць 

недакладныя звесткі аб найменні тавараў, іх колькасці, вазе брута ў выпадках, калі 

для атрымання такога дазволу на выбыццё мытнае дэклараванне тавараў і (або) 

транспартных сродкаў не праводзіцца, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

Артыкул 14.5. Недэклараванне або недакладнае дэклараванне тавараў 
1. Недэклараванне тавараў, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню, за 

выключэннем выпадкаў, прадугледжаных артыкуламі 14.1, 14.3 гэтага Кодэкса і 

часткай 2 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Недэклараванне падлеглых мытнаму дэклараванню наяўных грашовых 

сродкаў і (або) дарожных чэкаў, якія перамяшчаюцца праз мытную мяжу 

Еўразійскага эканамічнага саюза фізічнымі асобамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй незадэклараваных наяўных грашовых сродкаў і (або) 

дарожных чэкаў у частцы перавышэння над сумай, перамяшчэнне якой праз 

мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза дапускаецца без мытнага 

дэкларавання, або без канфіскацыі. 

3. Падача мытнаму органу пры мытным дэклараванні тавараў недакладных 

звестак аб таварах (за выключэннем звестак аб класіфікацыйным кодзе па адзінай 
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Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Еўразійскага эканамічнага 

саюза), або падача ў мэтах змяшчэння тавараў пад мытную працэдуру 

несапраўдных дакументаў, або выкарыстанне ў гэтых мэтах падробленага сродку 

ідэнтыфікацыі або сапраўднага сродку ідэнтыфікацыі, які адносіцца да іншых 

тавараў і (або) транспартных сродкаў, калі ўказаныя дзеянні паслужылі або маглі 

паслужыць падставай для вызвалення ад выплаты мытных пошлін, падаткаў, ці 

заніжэння іх памеру, ці непрымянення забарон і (або) абмежаванняў, устаноўленых 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, і (або) міжнароднымі прававымі актамі, якія 

складаюць нарматыўную прававую базу Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай 

прасторы, і (або) міжнароднымі дагаворамі і актамі, якія складаюць права 

Еўразійскага эканамічнага саюза, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

  
Заўвага. 1. Пад несапраўднымі дакументамі, указанымі ў гэтым артыкуле, належыць 

разумець падробленыя дакументы, дакументы, атрыманыя незаконным шляхам, дакументы, якія 

адносяцца да іншых тавараў і (або) транспартных сродкаў. 

2. Асоба, якая здзейсніла дзеянне, прадугледжанае часткамі 1 або 3 гэтага артыкула, 

вызваляецца ад адміністрацыйнай адказнасці ў выпадку добраахвотнага пісьмовага звароту 

дэкларанта або мытнага прадстаўніка ў мытны орган аб дапушчаным парушэнні з адначасовай 

падачай мытнай дэкларацыі і дакументаў, на падставе якіх яна запоўнена, або дакумента аб 

унясенні змяненняў і (або) дапаўненняў у мытную дэкларацыю з дадаваннем неабходных 

дакументаў, калі на дату, якая папярэднічае даце паступлення звароту і рэгістрацыі пададзеных 

дакументаў, захаваны наступныя ўмовы: 

мытны орган не выявіў адміністрацыйнага правапарушэння; 

мытны орган не паведаміў дэкларанту, мытнаму прадстаўніку або асобе, якая валодае 

паўнамоцтвамі ў дачыненні да тавараў, або яго прадстаўніку аб правядзенні мытнага кантролю, калі 

такое паведамленне абавязковае, або не пачаў правядзенне мытнага кантролю без паведамлення, 

калі такога паведамлення не патрабуецца. 

Артыкул 14.6. Парушэнне патрабаванняў і ўмоў мытнай працэдуры, 

парадку выкарыстання і распараджэння ўмоўна 

выпушчанымі таварамі 

Выкарыстанне змешчаных пад мытную працэдуру тавараў  у парушэнне 

патрабаванняў і (або) умоў мытнай працэдуры, або нездзяйсненне абавязковых 

дзеянняў, прадугледжаных мытнай працэдурай, або іншае невыкананне 

патрабаванняў і (або) умоў мытнай працэдуры, а таксама парушэнне парадку 

выкарыстання і (або) распараджэння ўмоўна выпушчанымі таварамі, за 

выключэннем выпадкаў, прадугледжаных артыкуламі 14.2, 14.10–14.13 гэтага 

Кодэкса, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад сарака да ста пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.7. Выкарыстанне транспартных сродкаў, якія знаходзяцца 

пад мытным кантролем, у парушэнне ўстаноўленага 

заканадаўствам парадку 

1. Выкарыстанне ў парушэнне ўстаноўленага парадку на мытнай тэрыторыі 

Еўразійскага эканамічнага саюза транспартных сродкаў міжнароднай перавозкі, 

зарэгістраваных на тэрыторыі замежнай дзяржавы, асобамі, якія ўвезлі такія 

транспартныя сродкі, ва ўнутраных перавозках па мытнай тэрыторыі Еўразійскага 
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эканамічнага саюза грузаў, пасажыраў і (або) багажу або перадача гэтымі асобамі 

такіх транспартных сродкаў на мытнай тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза 

іншым асобам, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да 

трыццаці працэнтаў ад кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Перадача права карыстання і (або) распараджэння ўвезенымі на мытную 

тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза транспартнымі сродкамі для асабістага 

карыстання, зарэгістраванымі на тэрыторыі замежнай дзяржавы, іншым асобам у 

парушэнне ўстаноўленага парадку, а таксама нявываз з мытнай тэрыторыі 

Еўразійскага эканамічнага саюза такіх транспартных сродкаў да сканчэння 

ўстаноўленага тэрміну часовага ўвозу – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

3. Выключана. 

Артыкул 14.8. Парушэнне тэрмінаў падачы мытнай дэкларацыі або 

непадача дакументаў, на падставе якіх запоўнена мытная 

дэкларацыя 
Парушэнне ўстаноўленых тэрмінаў падачы мытнай дэкларацыі, а таксама 

непадача пры мытным дэклараванні тавараў дакументаў, на падставе якіх запоўнена 

мытная дэкларацыя, у выпадках, калі іх падача патрабуецца ў адпаведнасці з 

заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.9. Парушэнне парадку вядзення ўліку тавараў або парадку 

падачы справаздачнасці 

Парушэнне прадугледжанага мытным заканадаўствам парадку вядзення ўліку 

тавараў або парадку падачы справаздачнасці мытнаму органу – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.10. Незахаванне парадку мытнага транзіту 

Незахаванне перавозчыкам устаноўленага мытным органам тэрміну мытнага 

транзіту ці вызначанага мытным органам маршруту перавозкі тавараў, або дастаўка 

тавараў у зону мытнага кантролю, адрозную ад вызначанай мытным органам у 

якасці месца дастаўкі, або непадача ва ўстаноўлены тэрмін мытнаму органу 

дакументаў, неабходных для завяршэння мытнай працэдуры мытнага транзіту, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.11. Непрыняцце мер у выпадку аварыі або дзеяння 

непераадольнай сілы 

Непрыняцце перавозчыкам мер у выпадку аварыі, дзеяння непераадольнай 

сілы або пры іншых абставінах, якія перашкаджаюць перавозцы тавараў у 

адпаведнасці з мытнай працэдурай мытнага транзіту, якое выявілася ў невыкананні 



абавязку па паведамленні ў найбліжэйшы мытны орган аб гэтых абставінах і аб 

месцы знаходжання тавараў або па іх перавозцы (забеспячэнні перавозкі) у 

найбліжэйшы мытны орган ці іншае месца, указанае мытным органам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.12. Правядзенне аперацый з таварамі без дазволу мытнага 

органа 

Разгрузка, перагрузка (перавалка) і іншыя грузавыя аперацыі з таварамі, якія 

перавозяцца ў адпаведнасці з мытнай працэдурай мытнага транзіту, замена 

транспартнага сродку міжнароднай перавозкі, які перавозіць такія тавары, без 

дазволу мытнага органа або без папярэдняга паведамлення мытнаму органу, калі 

такі дазвол або папярэдняе паведамленне абавязковыя, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.13. Змяненне, выдаленне, знішчэнне, замена, пашкоджанне 

або страта сродкаў ідэнтыфікацыі 

Змяненне, выдаленне, знішчэнне, замена сродкаў ідэнтыфікацыі, прымененых 

або прызнаных мытным органам, без дазволу мытнага органа, а таксама 

пашкоджанне або страта сродкаў ідэнтыфікацыі, прымененых або прызнаных 

мытным органам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 14.14. Парушэнне патрабаванняў і (або) умоў часовага 

захоўвання тавараў 

Парушэнне патрабаванняў і (або) умоў часовага захоўвання тавараў, за 

выключэннем парушэння тэрміну часовага захоўвання тавараў, здзяйсненне з 

таварамі, якія знаходзяцца на часовым захоўванні, аперацый без дазволу мытнага 

органа, калі такі дазвол абавязковы, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.15. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства да месцаў 

захоўвання тавараў, якія знаходзяцца пад мытным кантролем 

Парушэнне патрабаванняў заканадаўства да месцаў захоўвання тавараў, якія 

знаходзяцца пад мытным кантролем, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 14.16. Парушэнне патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да зон 

мытнага кантролю 

Парушэнне парадку пазначэння зон мытнага кантролю, ажыццяўленне 

вытворчай і іншай камерцыйнай дзейнасці ў межах зон мытнага кантролю, 



перамяшчэнне тавараў, у тым ліку транспартных сродкаў, асоб, уключаючы 

службовых асоб іншых дзяржаўных органаў, праз межы зон мытнага кантролю без 

дазволу мытнага органа, калі такі дазвол з'яўляецца абавязковым, за выключэннем 

выпадкаў, прадугледжаных часткай 1 артыкула 14.1 і артыкулам 14.3 гэтага 

Кодэкса, а для часовых зон мытнага кантролю таксама за выключэннем выпадкаў, 

калі ў такіх зонах мытнага кантролю захоўванне тавараў, якія знаходзяцца пад 

мытным кантролем, не праводзіцца, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дзесяці базавых велічынь. 

ГЛАВА 15 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ЭКАЛАГІЧНАЙ 

БЯСПЕКІ, НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ І ПАРАДКУ 

ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ 

Артыкул 15.1. Парушэнне нарматыўных прававых актаў у галіне аховы 

навакольнага асяроддзя 

Парушэнне абавязковых для выканання патрабаванняў тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў і нарматываў у галіне аховы навакольнага асяроддзя – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.2. Парушэнне патрабаванняў экалагічнай бяспекі 

Парушэнне патрабаванняў экалагічнай бяспекі пры праектаванні, 

размяшчэнні, будаўніцтве, уводзе ў эксплуатацыю або ў працэсе эксплуатацыі, 

кансервацыі, ліквідацыі прамысловых, навуковых ці іншых аб'ектаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад сарака да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.3. Парушэнне парадку рэалізацыі праектных рашэнняў 

планаванай гаспадарчай і іншай дзейнасці, якія падлягаюць 

дзяржаўнай экалагічнай экспертызе 

Рэалізацыя праектных рашэнняў планаванай гаспадарчай і іншай дзейнасці, 

якія падлягаюць дзяржаўнай экалагічнай экспертызе, без станоўчага заключэння 

дзяржаўнай экалагічнай экспертызы або невыкананне патрабаванняў заключэння 

дзяржаўнай экалагічнай экспертызы – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.4. Парушэнне правілаў бяспекі пры абыходжанні з генна-

інжынернымі арганізмамі, экалагічна небяспечнымі рэчывамі 

і адходамі 

1. Парушэнне правілаў бяспекі вытворчасці, захоўвання, выкарыстання, 

транспарціроўкі, пахавання або іншага абыходжання з генна-інжынернымі 

арганізмамі, радыеактыўнымі, бактэрыялагічнымі, хімічнымі рэчывамі або 

адходамі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да тысячы базавых велічынь. 
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2. Парушэнне правілаў абыходжання з біялагічнымі і іншымі экалагічна 

небяспечнымі сродкамі і рэчывамі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да тысячы базавых велічынь. 

Артыкул 15.5. Парушэнне патрабаванняў да пахавання радыеактыўных 

адходаў, а таксама іншых адходаў, прадуктаў, матэрыялаў і 

іншых рэчываў, забруджаных радыенуклідамі 

Парушэнне ўстаноўленых заканадаўствам аб радыяцыйнай бяспецы і 

прававым рэжыме тэрыторый радыеактыўнага забруджвання патрабаванняў да 

пахавання радыеактыўных адходаў, а таксама іншых адходаў, прадуктаў, 

матэрыялаў і іншых рэчываў, забруджаных радыенуклідамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцісот базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.6. Парушэнне патрабаванняў да выкарыстання радыяцыйна 

небяспечных зямель 
Парушэнне ўстаноўленых заканадаўчымі актамі аб прававым рэжыме 

тэрыторый радыеактыўнага забруджвання патрабаванняў да выкарыстання 

радыяцыйна небяспечных зямель – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.7. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства ў галіне 

каранціну і абароны раслін 

Парушэнне абавязковых для выканання патрабаванняў нарматыўных прававых 

актаў, у тым ліку тэхнічных нарматыўных прававых актаў, або міжнародна-

прававых актаў, якія складаюць права Еўразійскага эканамічнага саюза, у галіне 

каранціну і абароны раслін – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь. 

Артыкул 15.8. Парушэнне патрабаванняў аб ахове і выкарыстанні дзікіх 

жывёл і дзікарослых раслін, якія адносяцца да відаў, 

уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, месцаў іх 

жыхарства і вырастання 

1. Парушэнне патрабаванняў аб ахове дзікіх жывёл і дзікарослых раслін, якія 

адносяцца да відаў, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, або месцаў 

іх жыхарства і вырастання або іх нямэтавае выкарыстанне – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці пяці да чатырохсот базавых 

велічынь. 

2. Самавольнае збіранне або знішчэнне дзікарослых раслін, якія адносяцца да 

відаў, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, і іх частак, дзікіх жывёл, 

якія адносяцца да відаў, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, або 



здзяйсненне іншых дзеянняў, якія могуць прывесці да гібелі дзікарослых раслін і 

(або) дзікіх жывёл, скарачэння іх колькасці або парушэння асяроддзя іх жыхарства і 

вырастання, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага 

парушэння або без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці 

да ста пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прылад і сродкаў здзяйснення 

ўказанага парушэння або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад трыццаці 

пяці да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прылад і сродкаў здзяйснення 

ўказанага парушэння або без канфіскацыі. 

Артыкул 15.9. Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання асабліва 

ахоўных прыродных тэрыторый 

Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання асабліва ахоўных прыродных 

тэрыторый, калі ў гэтым дзеянні няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці пяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.10. Парушэнне парадку выкарыстання зямлі і патрабаванняў 

аб яе ахове 

1. Невыкарыстанне зямельнага ўчастка на працягу тэрміну, устаноўленага 

заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да дваццаці пяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

2. Парушэнне парадку зняцця, выкарыстання і захавання ўрадлівага пласта 

глебы пры правядзенні работ, звязаных з парушэннем зямель, або парушэнне 

парадку кансервацыі дэградаваных сельскагаспадарчых зямель, або невыкананне 

абавязковых мерапрыемстваў  для абароны зямельнага ўчастка ад воднай, ветравой 

эрозіі або іншых працэсаў разбурэння, або невыкананне іншых патрабаванняў аб 

ахове зямель – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – да трохсот базавых велічынь. 

3. Нямэтавае выкарыстанне дадзенага зямельнага ўчастка – 

цягне за сабой накладанне штрафу ад дзвюх да дзесяці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяці да дваццаці пяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад дваццаці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 15.11. Пашкоджанне зямель 

Знішчэнне ўрадлівага пласта глебы, або невыкананне правілаў рэкультывацыі 

зямель, або забруджванне іх хімічнымі ці радыеактыўнымі рэчывамі, адходамі, 

сцёкавымі водамі, бактэрыяльна-паразітычнымі шкоднымі арганізмамі, або іншае 

незаконнае пашкоджанне зямель – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.12. Самавольнае адступленне ад схем або праектаў 

землеўпарадкавання 



Самавольнае адступленне ад схем або праектаў землеўпарадкавання, 

зацверджаных ва ўстаноўленым парадку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.13. Знішчэнне або пашкоджанне межавых знакаў 

Знішчэнне або пашкоджанне межавых знакаў, а таксама самавольны іх 

перанос – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.14. Самавольнае правядзенне вышукальных работ 

Самавольнае правядзенне вышукальных работ – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 15.15. Невыкананне патрабаванняў аб эксплуатацыі 

меліяратыўных сістэм і гідратэхнічных збудаванняў 

Невыкананне патрабаванняў аб эксплуатацыі меліяратыўных сістэм і 

гідратэхнічных збудаванняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.16. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення 

тапографа-геадэзічных і картаграфічных работ 
1. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення тапографа-геадэзічных і 

картаграфічных работ, а таксама збору, уліку, захоўвання, размнажэння або 

выкарыстання матэрыялаў і даных, атрыманых у выніку правядзення такіх работ, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

2. Неперадача ва ўстаноўлены тэрмін у Дзяржаўны тапографа-геадэзічны фонд 

Рэспублікі Беларусь копій матэрыялаў і даных, створаных у выніку тапографа-

геадэзічных і картаграфічных работ, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.17. Знішчэнне або пашкоджанне геадэзічных пунктаў і 

маркшэйдарскіх знакаў або наглядальных рэжымных 

свідравін 

Знішчэнне або пашкоджанне пастаянных геадэзічных пунктаў, 

маркшэйдарскіх знакаў або наглядальных рэжымных свідравін на падземныя воды – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.18. Парушэнне патрабаванняў аб выкарыстанні нетраў 
1. Выбарачная адпрацоўка багатых участкаў радовішчаў, якая прыводзіць да 

неабгрунтаваных страт балансавых запасаў карысных выкапняў, або 

звышнарматыўныя страты ці звышнарматыўнае разубожванне карысных выкапняў 

пры іх здабычы, або іншыя парушэнні патрабаванняў рацыянальнага выкарыстання 

нетраў – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

2. Парушэнне правілаў правядзення работ для геалагічнага вывучэння нетраў, 

якое прывяло да недакладнай ацэнкі разведаных запасаў карысных выкапняў або 

ўмоў для будаўніцтва і эксплуатацыі прадпрыемстваў па здабычы карысных 

выкапняў, а таксама падземных збудаванняў, не звязаных са здабычай карысных 

выкапняў, або парушэнне іншых правілаў геалагічнага вывучэння нетраў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці пяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да васьмідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да чатырохсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.19. Невыкананне патрабаванняў аб забеспячэнні бяспекі 

горных вырабатак, якія кансервуюцца або ліквідуюцца 

Невыкананне патрабаванняў аб прывядзенні горных вырабатак, якія 

кансервуюцца або ліквідуюцца, у стан, які забяспечвае бяспеку насельніцтва, а 

таксама патрабаванняў аб захаванні радовішчаў, горных вырабатак на час 

кансервацыі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.20. Парушэнне правілаў аховы нетраў 

Парушэнне правілаў аховы нетраў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.21. Парушэнне правілаў лесакарыстання 

1. Нарыхтоўка жывіцы, другарадных лясных рэсурсаў, пабочнае 

лесакарыстанне, лесакарыстанне ў навукова-даследчых і адукацыйных мэтах, 

лесакарыстанне ў мэтах правядзення культурна-аздараўленчых, турыстычных, 

іншых рэкрэацыйных або спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых і 

спартыўных мерапрыемстваў без дазвольных дакументаў або ў месцах, у якіх 

ажыццяўленне лесакарыстання забаронена заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

2. Парушэнне парадку выдачы драўніны на пні, правядзення высечак лесу, 

вывазкі нарыхтаванай драўніны, нарыхтоўкі жывіцы – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

3. Ажыццяўленне лесакарыстання ў парушэнне патрабаванняў, 

прадугледжаных дазвольнымі дакументамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

4. Парушэнне парадку аглядання лесасек або ўчасткаў ляснога фонду, 

дадзеных для нарыхтоўкі жывіцы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь. 



5. Парушэнне правілаў адводу і таксацыі лесасек – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.22. Незаконная высечка, незаконныя выдаленне і перасадка, 

пашкоджанне або знішчэнне драўнінна-хмызняковай і іншай 

расліннасці 

1. Незаконная высечка або пашкоджанне да ступені спынення росту або 

знішчэнне драўнінна-хмызняковай расліннасці ў прыродаахоўных, рэкрэацыйна-

аздараўленчых і абаронных лясах – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да трохсот базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя ў эксплуатацыйных лясах, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да двухсот базавых велічынь. 

3. Незаконныя выдаленне, перасадка драўнінна-хмызняковай расліннасці, якая 

расце ў населеных пунктах і не ўваходзіць у склад ляснога фонду, або пашкоджанне 

такой расліннасці ці яе знішчэнне, або пашкоджанне ці знішчэнне кветнікаў, 

газонаў, размешчаных у населеных пунктах, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да трохсот базавых велічынь. 

4. Незаконныя выдаленне, збіранне, перасадка драўнінна-хмызняковай 

расліннасці, якая расце за межамі населеных пунктаў і не ўваходзіць у склад 

ляснога фонду, або пашкоджанне такой расліннасці ці яе знішчэнне – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяці да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

Артыкул 15.23. Выключаны 

Артыкул 15.24. Парушэнне правілаў выкарыстання ўчасткаў зямель 

ляснога фонду 
Парушэнне правілаў выкарыстання ўчасткаў зямель ляснога фонду для 

раскарчоўвання, узвядзення будынкаў, перапрацоўкі драўніны, устройвання 

складоў без належнага дазволу на выкарыстанне гэтых участкаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.25. Пашкоджанне сенакосаў або пашавых угоддзяў 

Пашкоджанне сенакосаў або пашавых угоддзяў на землях ляснога фонду, а 

таксама самавольная касьба – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.26. Парушэнне правілаў нарыхтоўкі, збору або закупкі 

грыбоў, іншых дзікарослых раслін ці іх частак 

1. Збор або нарыхтоўка грыбоў, іншых дзікарослых раслін ці іх частак (пладоў, 

ягад, насення і інш.), дрэўнага соку на тэрыторыі, дзе такія нарыхтоўкі або збор 



забаронены, або іх нарыхтоўка ці збор без дазвольнага дакумента, калі яго 

атрыманне абавязковае, або не ў адпаведнасці з ім – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

2. Парушэнне ўстаноўленых тэрмінаў, прымяненне забароненых сродкаў ці 

метадаў збору або нарыхтоўкі грыбоў, іншых дзікарослых раслін ці іх частак, 

дрэўнага соку або іншае парушэнне правілаў збору ці нарыхтоўкі – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

3. Парушэнне правілаў закупкі грыбоў, іншых дзікарослых раслін або іх частак 

у прамысловых мэтах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй закупленых дзікарослых раслін ці іх частак або без 

канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй закупленых дзікарослых раслін ці іх частак або без 

канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй 

закупленых дзікарослых раслін ці іх частак або без канфіскацыі. 

Артыкул 15.27. Выключаны  

Артыкул 15.28. Незаконны збор і (або) знішчэнне лясной падсцілкі, 

жывога наглебавага покрыва, зняцце (знішчэнне) урадлівага 

пласта глебы 
Незаконны збор і (або) знішчэнне лясной падсцілкі, жывога наглебавага 

покрыва, зняцце (знішчэнне) урадлівага пласта глебы, уключаючы падсцілачныя 

пароды, на плошчы звыш трох квадратных метраў, а пры правядзенні 

лесагаспадарчай і іншай дзейнасці – звыш устаноўленых норм – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.29. Парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі ў лясах ці на 

тарфяніках 

1. Парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі ў лясах ці на тарфяніках або 

забароны на іх наведванне, якое не пацягнула за сабой прычыненне ўрону, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

пяці базавых велічынь. 

2. Парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі ў лясах ці на тарфяніках, якое 

пацягнула за сабой знішчэнне або пашкоджанне лесу або тарфянікаў, калі ў гэтых 

дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці пяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.30. Забруджванне лесу і іншай драўнінна-хмызняковай 

расліннасці 

1. Забруджванне лесу адходамі ці сцёкавымі водамі або іншым спосабам – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 



2. Забруджванне драўнінна-хмызняковай расліннасці, якая не ўваходзіць у 

склад ляснога фонду, адходамі ці сцёкавымі водамі або іншым спосабам – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.31. Знішчэнне або пашкоджанне лесагаспадарчых знакаў 

Знішчэнне або пашкоджанне лесагаспадарчых знакаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.32. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб ахове і 

выкарыстанні жывёльнага свету 

1. Незаконныя разбурэнне мурашнікаў, гнёздаў, нор або іншага жылля дзікіх 

жывёл, збор яек, лічынак і кукалак мурашак, яек птушак або здабыча дзікіх жывёл, 

якія знаходзяцца ў бядотным становішчы, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцісот базавых велічынь. 

2. Выключана. 

3. Парушэнне патрабаванняў да ўтрымання і (або) гадоўлі ў няволі дзікіх 

жывёл, іх транспарціроўкі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

4. Парушэнне правілаў адлову дзікіх жывёл або патрабаванняў да ўсялення 

(уключаючы рассяленне), інтрадукцыі, рэінтрадукцыі, акліматызацыі, 

скрыжоўвання дзікіх жывёл, а таксама правілаў здабычы, нарыхтоўкі і (або) закупкі 

дзікіх жывёл, якія не адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

5. Парушэнне правілаў карыстання дзікімі жывёламі ў навуковых, выхаваўчых 

і адукацыйных, а таксама рэкрэацыйных, эстэтычных і іншых мэтах у працэсе 

ажыццяўлення культурнай дзейнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

6. Парушэнне правілаў рэгулявання распаўсюджвання і колькасці дзікіх 

жывёл – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

7. Парушэнне іншых патрабаванняў заканадаўства аб ахове і выкарыстанні 

жывёльнага свету, за выключэннем парушэнняў, прадугледжаных часткамі 1–6 

гэтага артыкула, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да трыццаці пяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь. 



Артыкул 15.33. Незаконныя вываз з Рэспублікі Беларусь або ўвоз у яе 

дзікіх жывёл і дзікарослых раслін 

Незаконныя вываз з Рэспублікі Беларусь або ўвоз у яе дзікіх жывёл, 

дзікарослых і іншых раслін, іх частак або дэрыватаў, гандаль якімі рэгулюецца 

міжнароднымі дагаворамі, або незаконны вываз з Рэспублікі Беларусь дзікіх жывёл, 

дзікарослых і іншых раслін, якія адносяцца да відаў, уключаных у Чырвоную кнігу 

Рэспублікі Беларусь, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або 

без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да двухсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або 

без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да тысячы базавых велічынь 

з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі. 

Артыкул 15.34. Выключаны 

Артыкул 15.35. Парушэнне правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і 

рыбалоўства, здабычы іншых водных жывёл 

1. Здабыча рыбы ці іншых водных жывёл без належнага на тое дазволу, або ў 

забароненыя час ці тэрміны, або ў забароненых месцах, або забароненымі 

прыладамі, або забароненымі спосабамі, а таксама замах на такую здабычу – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прылад здабычы рыбы ці іншых водных жывёл і 

іншых прадметаў, якія з'явіліся прыладай ці сродкам здзяйснення ўказанага 

парушэння, або без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад 

пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй прылад здабычы рыбы ці 

іншых водных жывёл і іншых прадметаў, якія з'явіліся прыладай ці сродкам 

здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад 

пяцісот да тысячы базавых велічынь з канфіскацыяй прылад здабычы рыбы ці 

іншых водных жывёл і іншых прадметаў, якія з'явіліся прыладай ці сродкам 

здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі. 

2. Знаходжанне ў рыбалоўных угоддзях або на сумежнай з імі тэрыторыі на 

адлегласці да аднаго кіламетра ад берагавой лініі рыбалоўных угоддзяў з 

забароненымі прыладамі рыбалоўства або рыбай, лоўля якой у гэтым раёне і ў гэты 

час або тэрміны забаронена або вага якой перавышае ўстаноўленыя нормы, без 

дакументаў, якія пацвярджаюць законнасць валодання рыбай, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

3. Парушэнне правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства, за 

выключэннем здзяйснення парушэнняў, прадугледжаных часткамі 1 і 2 гэтага 

артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.36. Незаконныя выраб, набыццё, захоўванне або збыт прылад 

здабычы рыбы і іншых водных жывёл 

Незаконныя выраб, набыццё, захоўванне або збыт прылад здабычы рыбы і 

іншых водных жывёл, прынцыпы якіх заснаваны на выкарыстанні 

электрамагнітнага поля, гуку і іншых фізічных эфектаў, якія аказваюць на іх 



уздзеянне, а таксама незаконныя збыт або захоўванне рыбалоўных сетак ці 

сеткаматэрыялаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да двухсот базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі. 

Артыкул 15.37. Парушэнне правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і 

палявання 

1. Паляванне без належнага на тое дазволу, або ў забароненых месцах, або ў 

забаронены час, або забароненымі прыладамі, або забароненымі спосабамі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй ружжаў, іншых прылад палявання і іншых 

прадметаў, якія з'явіліся прыладай або сродкам здзяйснення ўказанага парушэння, 

або без канфіскацыі і з пазбаўленнем спецыяльнага права, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй 

ружжаў, іншых прылад палявання і іншых прадметаў, якія з'явіліся прыладай або 

сродкам здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі, а на юрыдычную 

асобу – ад трохсот да тысячы базавых велічынь з канфіскацыяй ружжаў, іншых 

прылад палявання і іншых прадметаў, якія з'явіліся прыладай або сродкам 

здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі. 

2. Перамяшчэнне (транспарціроўка) або разбіранне дзікіх жывёл, якія 

адносяцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі да аб'ектаў палявання, у тым ліку 

загінуўшых, або іх частак у выпадках, забароненых заканадаўчымі актамі аб ахове і 

выкарыстанні жывёльнага свету, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да двухсот 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста пяцідзесяці да пяцісот базавых 

велічынь. 

3. Парушэнне парадку планавання выемкі паляўнічых жывёл відаў, якія 

нармуюцца, або ўмоў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, устаноўленых 

для паляўніцтва гаспадарчай зоны або іншай адзінкі ўнутрыгаспадарчага дзялення 

тэрыторыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

4. Нашэнне ў паляўнічых угоддзях пры паляванні на паляўнічых жывёл відаў 

патронаў, якія не нармуюцца, зараджаных кулямі або карцеччу, калі нашэнне такіх 

патронаў забаронена, за выключэннем выпадкаў, калі зброя зараджана гэтымі 

патронамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да пятнаццаці базавых 

велічынь. 

5. Парушэнне правілаў бяспекі палявання, або невыкананне ці неналежнае 

выкананне кіраўніком палявання абавязкаў, прадугледжаных правіламі вядзення 

паляўнічай гаспадаркі і палявання, або невыкананне ўдзельнікам палявання 

законных указанняў кіраўніка палявання – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пятнаццаці базавых велічынь. 



6. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 4 і 5 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь або пазбаўленне спецыяльнага права тэрмінам на тры месяцы. 

7. Парушэнне службовай асобай карыстальніка паляўнічых угоддзяў парадку 

выпраўлення памылковых запісаў у паляўнічай пуцёўцы, дазволе на здабычу 

паляўнічай жывёлы і паляўнічай пуцёўцы да яго або парадку закрыцця дазволу на 

здабычу паляўнічай жывёлы і гашэння талонаў на правоз прадукцыі палявання да 

дадзенага дазволу, якое не пацягнула прычынення шкоды навакольнаму асяроддзю 

або ўрону карыстальніку паляўнічых угоддзяў, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці 

базавых велічынь. 

8. Дзеянне, прадугледжанае часткай 7 гэтага артыкула, здзейсненае паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж 

парушэнне або якое пацягнула прычыненне шкоды навакольнаму асяроддзю або 

ўрону карыстальніку паляўнічых угоддзяў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да сарака базавых велічынь. 

9. Парушэнне правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, за 

выключэннем здзяйснення парушэнняў, прадугледжаных часткамі 1–8 гэтага 

артыкула, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.38. Парушэнне патрабаванняў у галіне ветэрынарнай 

дзейнасці 

Парушэнне ветэрынарных (ветэрынарна-санітарных) патрабаванняў і 

працэдур, устаноўленых тэхнічнымі рэгламентамі Мытнага саюза, Еўразійскага 

эканамічнага саюза, або ветэрынарна-санітарных, зоатэхнічных правілаў, або падача 

недакладных даных для працэдуры ветэрынарнай сертыфікацыі, або ўвоз у 

Рэспубліку Беларусь падкантрольных ветэрынарнаму кантролю (нагляду) тавараў 

без дазволу на іх увоз у выпадку, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам патрабуецца 

такі дазвол, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад двухсот да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.39. Выкарыстанне, рэалізацыя племянной прадукцыі 

(матэрыялу) без патрэбных для гэтага дакументаў 
1. Выкарыстанне для асемянення жывёл племяннога вытворніка або 

атрыманай ад яго племянной прадукцыі (матэрыялу) без наяўнасці племяннога 

пасведчання, іншых дакументаў, якія патрабуюцца для гэтага заканадаўствам у 

галіне племянной справы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

2. Рэалізацыя племянной прадукцыі (матэрыялу) без наяўнасці племяннога 

пасведчання, іншых дакументаў, якія патрабуюцца для гэтага заканадаўствам у 

галіне племянной справы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 



Артыкул 15.40. Парушэнне правілаў уліку і парадку мечання племянных 

жывёл, племянных статкаў 

Унясенне службовай або іншай упаўнаважанай асобай у банкі даных і базы 

даных дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы ў галіне племянной справы ў 

жывёлагадоўлі заведама лжывых звестак аб племянной жывёле, племянным статку, 

а таксама парушэнне парадку мечання племянных жывёл, племянных статкаў або 

вызначэння іх прадуктыўнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да сямі базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.41. Парушэнне правілаў вытворчасці, рэалізацыі або 

выкарыстання кармоў, кармавых дабавак і ветэрынарных 

прэпаратаў 

1. Вытворчасць або рэалізацыя недабраякасных кармоў, кармавых дабавак, 

ветэрынарных прэпаратаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю або без 

пазбаўлення. 

2. Парушэнне ўстаноўленых правілаў выкарыстання кармоў, кармавых дабавак 

і ветэрынарных прэпаратаў, якое пацягнула за сабой узнікненне або 

распаўсюджванне заразных і масавых незаразных хвароб жывёл, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю або без 

пазбаўлення. 

Артыкул 15.42. Парушэнне патрабаванняў аб перавозцы, захоўванні і 

выкарыстанні ветэрынарных сродкаў 

Парушэнне патрабаванняў аб перавозцы, захоўванні і выкарыстанні 

медыкаментаў, біялагічных прэпаратаў, іншых ветэрынарных сродкаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых велічынь. 

Артыкул 15.43. Незахаванне зоагігіенічных і ветэрынарна-санітарных 

патрабаванняў пры размяшчэнні, будаўніцтве, 

рэканструкцыі, уводзе ў эксплуатацыю або эксплуатацыі 

аб'ектаў 
Невыкананне зоагігіенічных і ветэрынарна-санітарных патрабаванняў пры 

размяшчэнні, будаўніцтве, рэканструкцыі, уводзе ў эксплуатацыю або эксплуатацыі 

аб'ектаў, звязаных з утрыманнем жывёл, перапрацоўкай, захоўваннем і рэалізацыяй 

прадуктаў жывёльнага паходжання, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.44. Выпас свойскіх жывёл у неўстаноўленых месцах 

Выпас свойскіх жывёл у неўстаноўленых месцах – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.45. Жорсткае абыходжанне з жывёламі 

Жорсткае абыходжанне з жывёламі, якое пацягнула за сабой іх гібель ці 

калецтва, а таксама катаванне жывёл – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 



Артыкул 15.46. Ухіленне ад правядзення мерапрыемстваў  для 

папярэджання хвароб жывёл 

1. Ухіленне ад правядзення абавязковых мерапрыемстваў (даследаванняў, 

імунізацыі, апрацовак) для папярэджання хвароб жывёл або парушэнне тэрмінаў іх 

правядзення – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Неаказанне ветэрынарам дапамогі хворай жывёле ў выпадку, калі такая 

дапамога з'яўляецца абавязковай у адпаведнасці з ветэрынарным заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю або без пазбаўлення. 

Артыкул 15.47. Парушэнне правілаў утрымання свойскіх і (або) 

драпежных жывёл 

1. Парушэнне правілаў утрымання сабак, катоў і (або) драпежных жывёл – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

пятнаццаці базавых велічынь. 

2. Тое ж парушэнне, якое пацягнула за сабой прычыненне шкоды здароўю 

людзей або маёмасці, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 15.48. Забруджванне атмасфернага паветра 

1. Забруджванне атмасфернага паветра шляхам паступлення забруджвальных 

рэчываў у атмасфернае паветра ад крыніц выкідаў з перавышэннем устаноўленых 

нарматываў дапушчальных выкідаў і (або) часовых нарматываў дапушчальных 

выкідаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Выкід забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра без дазволу 

ўпаўнаважанага дзяржаўнага органа ў выпадку, калі атрыманне такога дазволу 

абавязковае, або парушэнне ўмоў, устаноўленых у такім дазволе, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пятнаццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.49. Невыкананне патрабаванняў аб аснашчэнні 

газаачышчальнымі ўстаноўкамі і сістэмамі кантролю за 

выкідамі забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра 
Невыкананне патрабаванняў аб аснашчэнні стацыянарных крыніц выкідаў 

газаачышчальнымі ўстаноўкамі і аўтаматызаванымі сістэмамі кантролю за выкідамі 

забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра, а таксама парушэнне правілаў 

эксплуатацыі газаачышчальных установак – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да сямідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трохсот базавых 

велічынь. 



Артыкул 15.50. Парушэнне патрабаванняў у галіне аховы атмасфернага 

паветра пры выкідах забруджвальных рэчываў мабільнымі 

крыніцамі выкідаў 

Парушэнне патрабаванняў заканадаўчых актаў у галіне аховы атмасфернага 

паветра пры выкідах забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра мабільнымі 

крыніцамі выкідаў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або накладанне 

штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – 

папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.51. Забруджванне або засмечванне вод 

1. Забруджванне або засмечванне паверхневых ці падземных вод – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

2. Парушэнне рэжыму ажыццяўлення гаспадарчай і іншай дзейнасці ў 

водаахоўных зонах або прыбярэжных палосах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – да трыццаці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцідзесяці базавых велічынь. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, якія пацягнулі за сабой 

водную эрозію глеб або іншыя шкодныя наступствы, або незахаванне рэжыму 

гаспадарчай і іншай дзейнасці, прадугледжанага для зон санітарнай аховы крыніц і 

сістэм пітнога водазабеспячэння, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.52. Парушэнне правілаў водакарыстання 
1. Парушэнне парадку вядзення ўліку падземных вод, якія здабываюцца, 

паверхневых вод, якія вымаюцца, і сцёкавых вод, якія скідваюцца ў навакольнае 

асяроддзе, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трохсот базавых 

велічынь. 

2. Самавольнае правядзенне гідратэхнічных работ (будаўніцтва сажалак, дамб, 

плацін, каналаў, накапляльнікаў прыродных і сцёкавых вод, бурэнне свідравін на 

ваду і да т.п.), а таксама іншых работ на водных аб'ектах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

3. Парушэнне ўмоў спецыяльнага водакарыстання, устаноўленых у дазволе на 

спецыяльнае водакарыстанне, комплексным прыродаахоўным дазволе, або 

нямэтавае выкарыстанне водных аб'ектаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 



Артыкул 15.53. Парушэнне правілаў эксплуатацыі водагаспадарчых 

збудаванняў і прылад 

1. Парушэнне правілаў эксплуатацыі водагаспадарчых збудаванняў і прылад 

або збудаванняў і прылад, якія прадухіляюць забруджванне ці засмечванне вод, або 

парушэнне ўмоў скіду сцёкавых вод – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці пяці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад трыццаці да пяцісот базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.54. Пашкоджанне водагаспадарчых збудаванняў і прылад або 

самавольнае падключэнне да іх 

1. Пашкоджанне водагаспадарчых збудаванняў і прылад, а таксама 

збудаванняў і прылад, якія прадухіляюць забруджванне або засмечванне вод, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

2. Пашкоджанне сетак водазабеспячэння (водаадвядзення) і збудаванняў на іх, 

якое пацягнула за сабой парушэнне ці спыненне водазабеспячэння насельніцтва і 

іншых спажыўцоў або адвядзенне і ачыстку сцёкавых вод, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

3. Самавольнае падключэнне да сістэм пітнога водазабеспячэння або 

каналізацыі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь.  

Артыкул 15.55. Увоз у Рэспубліку Беларусь і вываз з яе насення, раслін, 

прадукцыі расліннага паходжання і іншых матэрыялаў, якія 

не прайшлі фітасанітарны кантроль 

Увоз у Рэспубліку Беларусь і вываз з яе насення, раслін, прадукцыі расліннага 

паходжання і іншых матэрыялаў, якія не прайшлі фітасанітарны кантроль і пры 

неабходнасці адпаведную апрацоўку, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да шасцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.56. Парушэнне заканадаўства аб насенні 
Парушэнне патрабаванняў заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы 

вытворчасці, нарыхтоўкі, рэалізацыі або выкарыстання для сяўбы насення, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – 

папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трохсот базавых велічынь. 



Артыкул 15.57. Незаконнае выпальванне сухой расліннасці, траў на 

корані, а таксама ржышча і паржышчавых рэшткаў на палях 

або непрыняцце мер для ліквідацыі выпальванняў 

Незаконнае выпальванне сухой расліннасці, траў на корані, а таксама ржышча 

і паржышчавых рэшткаў на палях або непрыняцце мер для ліквідацыі выпальванняў 

на зямельных участках – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.58. Развядзенне вогнішча ў забароненых месцах 
Развядзенне вогнішча ў забароненых месцах, за выключэннем парушэнняў 

патрабаванняў пажарнай бяспекі, адказнасць за якія прадугледжана іншымі 

артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дванаццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.59. Выключаны 

Артыкул 15.60. Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання ахоўных зон 

вакол стацыянарных пунктаў гідраметэаралагічных 

назіранняў дзяржаўнай сеткі гідраметэаралагічных 

назіранняў 

Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання ахоўных зон вакол стацыянарных 

пунктаў гідраметэаралагічных назіранняў дзяржаўнай сеткі гідраметэаралагічных 

назіранняў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да двухсот базавых 

велічынь. 

Артыкул 15.61. Скрыванне, наўмыснае скажэнне і (або) несвоечасовая 

перадача звестак аб стане і забруджванні навакольнага 

асяроддзя, аб крыніцах яго забруджвання, аб стане 

прыродных рэсурсаў, аб іх выкарыстанні і ахове 

1. Скрыванне, наўмыснае скажэнне і (або) несвоечасовая перадача звестак аб 

стане і забруджванні навакольнага асяроддзя, у тым ліку аварыйным, аб крыніцах 

яго забруджвання, аб стане прыродных рэсурсаў, аб іх выкарыстанні і ахове асобай, 

абавязанай падаваць такія звесткі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 15.62. Парушэнне заканадаўства аб ахове азонавага слоя 

Парушэнне заканадаўства аб ахове азонавага слоя – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 15.63. Парушэнне заканадаўства аб абыходжанні з адходамі 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC


1. Невыкананне ўстаноўленага заканадаўствам аб абыходжанні з адходамі 

абавязку па забеспячэнні збору, абясшкоджвання і (або) выкарыстання адходаў 

тавараў і адходаў упакоўкі – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў двухкратным памеры платы за арганізацыю збору, 

абясшкоджвання і (або) выкарыстання адходаў тавараў і адходаў упакоўкі. 

2. Парушэнне іншых патрабаванняў заканадаўства аб абыходжанні з 

адходамі – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад пяці да 

пяцідзесяці базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да двухсот 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да тысячы базавых велічынь. 

Артыкул 15.64. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб 

гідраметэаралагічнай дзейнасці пры вытворчасці 

гідраметэаралагічнай інфармацыі або выкананні асобных 

работ і аказанні паслуг 

Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб гідраметэаралагічнай дзейнасці 

пры вытворчасці гідраметэаралагічнай інфармацыі або выкананні асобных работ і 

аказанні паслуг, якія складаюць гэты від гідраметэаралагічнай дзейнасці, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – 

папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трохсот базавых велічынь. 

Артыкул 15.65. Парушэнне парадку ідэнтыфікацыі і рэгістрацыі 

сельскагаспадарчых жывёл (статкаў) 

Парушэнне парадку ідэнтыфікацыі і рэгістрацыі сельскагаспадарчых жывёл 

(статкаў) – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

ГЛАВА 16 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ЗДАРОЎЯ 

НАСЕЛЬНІЦТВА 

Артыкул 16.1. Сяўба або вырошчванне забароненых да апрацоўкі раслін 

ці грыбоў, якія змяшчаюць наркатычныя сродкі або 

псіхатропныя рэчывы 

Сяўба або вырошчванне без мэты збыту або вырабу наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў забароненых да апрацоўкі раслін ці грыбоў, якія змяшчаюць 

наркатычныя сродкі або псіхатропныя рэчывы, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 16.2. Скрыванне крыніцы заражэння венерычным 

захворваннем або ўхіленне ад абследавання 
Скрыванне хворым венерычным захворваннем крыніцы заражэння або асоб, 

якія мелі з ім палавыя зносіны, а таксама ўхіленне ад медыцынскага абследавання 

хворага венерычным захворваннем або асобы, якая мела з ім палавыя зносіны, – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з дэпартацыяй або без дэпартацыі. 

Артыкул 16.3. Парушэнне патрабаванняў прававога рэжыму тэрыторыі 

радыеактыўнага забруджвання 

1. Знаходжанне на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання, на якой 

устаноўлены кантрольна-прапускны рэжым, без адпаведнага пропуска, або 

ажыццяўленне на такой тэрыторыі дзейнасці без дазволу ўпаўнаважанага органа, 

або знішчэнне, пашкоджанне, перанос знакаў радыяцыйнай небяспекі ці прылад, 

якія абазначаюць або агароджваюць указаную тэрыторыю, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Вываз, вынас з тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання, на якой 

устаноўлены кантрольна-прапускны рэжым, маёмасці без адпаведнага пропуска або 

збор на такой тэрыторыі дзікарослых раслін ці іх частак – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або 

без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або 

без канфіскацыі, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да чатырохсот базавых велічынь 

з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі. 

Артыкул 16.4. Парушэнне правілаў радыяцыйнага кантролю 

Прымяненне асобай, на якую ўскладзена ажыццяўленне радыяцыйнага 

кантролю, сродкаў радыяцыйнага кантролю, якія не прайшлі ва ўстаноўленым 

парадку праверку ці каліброўку, або парушэнне ёй методыкі выканання вымярэнняў 

узроўню радыеактыўнага забруджвання – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 16.5. Прымяненне радыяцыйнага абсталявання, якое не 

прайшло кантролю тэхнічных характарыстык або 

знаходзіцца ў няспраўным тэхнічным стане, у 

дыягнастычных ці лячэбных мэтах 

1. Прымяненне медыцынскім работнікам радыяцыйнага абсталявання, якое не 

прайшло кантролю тэхнічных характарыстык, у дыягнастычных ці лячэбных 

мэтах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 



2. Прымяненне медыцынскім работнікам радыяцыйнага абсталявання ў 

няспраўным тэхнічным стане ў дыягнастычных ці лячэбных мэтах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 16.6. Парушэнне нарматыўных прававых актаў у галіне 

забеспячэння ядзернай і радыяцыйнай бяспекі 

Парушэнне патрабаванняў нарматыўных прававых актаў, у тым ліку тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў, у галіне забеспячэння ядзернай і радыяцыйнай 

бяспекі, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 16.7. Выпуск або рэалізацыя недабраякаснай прадукцыі 

Выпуск на таварны рынак або рэалізацыя спажыўцам недабраякаснай 

прадукцыі, заведама здольнай пацягнуць за сабой захворванні ці атручванні людзей 

або заведама забруджанай радыенуклідамі звыш дапушчальных узроўняў (выпуск 

або рэалізацыя недабраякаснай прадукцыі), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй гэтай прадукцыі, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад дваццаці да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй гэтай 

прадукцыі, а на юрыдычную асобу – да тысячы базавых велічынь з канфіскацыяй 

гэтай прадукцыі. 

Артыкул 16.8. Парушэнне санітарна-эпідэміялагічных, гігіенічных 

патрабаванняў і працэдур, устаноўленых тэхнічнымі 

рэгламентамі, санітарных нормаў і правілаў, гігіенічных 

нарматываў 

Парушэнне санітарна-эпідэміялагічных, гігіенічных патрабаванняў і працэдур, 

устаноўленых тэхнічнымі рэгламентамі Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага 

саюза, або санітарных нормаў і правілаў, гігіенічных нарматываў або падача 

недакладных даных для працэдуры дзяржаўнай рэгістрацыі прадукцыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да двухсот базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 16.9. Выключаны 

Артыкул 16.10. Незаконныя дзеянні з некурыльнымі тытунёвымі 

вырабамі, прызначанымі для смактання і (або) жавання 

1. Набыццё, захоўванне некурыльных тытунёвых вырабаў, прызначаных для 

смактання і (або) жавання, у колькасці, якая не перавышае пяцідзесяці грамаў, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

2. Перавозка, перасылка, набыццё, захоўванне некурыльных тытунёвых 

вырабаў, прызначаных для смактання і (або) жавання, у колькасці, якая перавышае 

пяцьдзясят грамаў, а таксама рэалізацыя такіх некурыльных тытунёвых вырабаў 

пры адсутнасці прыкмет незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь з канфіскацыяй грашовай выручкі, атрыманай ад рэалізацыі ўказаных 



некурыльных тытунёвых вырабаў, прылад і сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння ці без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў або адміністрацыйны 

арышт з канфіскацыяй грашовай выручкі, атрыманай ад рэалізацыі ўказаных 

некурыльных тытунёвых вырабаў, прылад і сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння ці без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў. 

3. Выраб некурыльных тытунёвых вырабаў, прызначаных для смактання і 

(або) жавання, у колькасці, якая перавышае пяцьдзясят грамаў, пры адсутнасці 

прыкмет незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці пяці да сарака пяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прылад і сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага 

правапарушэння ці без канфіскацыі або адміністрацыйны арышт з канфіскацыяй 

прылад і сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння ці без 

канфіскацыі. 

  
Заўвага. Пад некурыльнымі тытунёвымі вырабамі, прызначанымі для смактання і (або) 

жавання, у гэтым артыкуле разумеюцца вырабы (снюс, насвай і іншыя), вырабленыя з тытуню 

(ачышчанага тытунёвага пылу) і шчолачнага кампанента (мелу, вапны або іншых шчолачных 

кампанентаў) з дадаваннем або без дадавання іншых інгрэдыентаў. 

ГЛАВА 17 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ГРАМАДСКАГА 

ПАРАДКУ І ГРАМАДСКАЙ МАРАЛІ 

Артыкул 17.1. Дробнае хуліганства 

Зняважлівае прыставанне да грамадзян і іншыя наўмысныя дзеянні, якія 

парушаюць грамадскі парадак, дзейнасць арганізацый або спакой грамадзян і 

выяўляюцца ў яўнай непавазе да грамадства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 17.2. Стральба з агнястрэльнай зброі ў населеным пункце або ў 

месцы, не прызначаным для стральбы 
Стральба з агнястрэльнай зброі ў населеным пункце або ў месцы, не 

прызначаным для стральбы з такой зброі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй зброі і боепрыпасаў да яе або без канфіскацыі, з 

пазбаўленнем спецыяльнага права або без пазбаўлення спецыяльнага права. 

Артыкул 17.3. Распіванне алкагольных, слабаалкагольных напіткаў ці 

піва, спажыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных 

рэчываў або іх аналагаў у грамадскім месцы або з'яўленне ў 

грамадскім месцы ці на працы ў стане ап'янення 
1. Распіванне алкагольных, слабаалкагольных напіткаў або піва на вуліцы, 

стадыёне, у скверы, парку, грамадскім транспарце або ў іншых грамадскіх месцах, 

акрамя месцаў, прызначаных для ўжывання алкагольных, слабаалкагольных 

напіткаў ці піва, або з'яўленне ў грамадскім месцы ў стане алкагольнага ап'янення, 

які зневажае чалавечую годнасць і грамадскую мараль, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да васьмі базавых велічынь. 

2. Знаходжанне на рабочым месцы ў рабочы час у стане алкагольнага 

ап'янення – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзесяці базавых 

велічынь. 



3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 і 2 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пятнаццаці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт.  

4. З'яўленне ў грамадскім месцы ў стане, выкліканым спажываннем без 

прызначэння ўрача-спецыяліста наркатычных сродкаў ці псіхатропных рэчываў або 

спажываннем іх аналагаў, таксічных ці іншых адурманьвальных рэчываў, які 

зневажае чалавечую годнасць і грамадскую мараль, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

5. Знаходжанне на рабочым месцы ў рабочы час у стане, выкліканым 

спажываннем без прызначэння ўрача-спецыяліста наркатычных сродкаў ці 

псіхатропных рэчываў або спажываннем іх аналагаў, таксічных ці іншых 

адурманьвальных рэчываў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да дванаццаці базавых 

велічынь. 

6. Спажыванне без прызначэння ўрача-спецыяліста наркатычных сродкаў ці 

псіхатропных рэчываў у грамадскім месцы або спажыванне іх аналагаў у 

грамадскім месцы – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пятнаццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 17.4. Уцягванне непаўналетняга ў антыграмадскія паводзіны 
Уцягванне непаўналетняга ў антыграмадскія паводзіны шляхам куплі для яго 

алкагольных, слабаалкагольных напіткаў ці піва, а таксама іншае ўцягненне асобай, 

якая дасягнула васямнаццацігадовага ўзросту, заведама непаўналетняга ў 

спажыванне алкагольных, слабаалкагольных напіткаў ці піва або ў немедыцынскае 

спажыванне моцнадзейных ці іншых адурманьвальных рэчываў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 17.5. Заняцце прастытуцыяй 

1. Заняцце прастытуцыяй – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці да дваццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 17.6. Заведама лжывае паведамленне 

1. Заведама лжывае паведамленне, якое пацягнула за сабой прыняцце мер 

рэагавання міліцыяй, хуткай медыцынскай дапамогай, падраздзяленнямі па 

надзвычайных сітуацыях або іншымі спецыялізаванымі службамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да пятнаццаці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 



Артыкул 17.7. Выключаны 

Артыкул 17.8. Распаўсюджванне твораў, якія прапагандуюць культ 

насілля і жорсткасці 

Выраб або захоўванне з мэтай распаўсюджвання ці рэкламавання або 

распаўсюджванне ці рэкламаванне‚ а таксама публічная дэманстрацыя кіна- і 

відэафільмаў ці іншых твораў, якія прапагандуюць культ насілля і жорсткасці, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй указаных твораў, на індывідуальнага прадпрымальніка – 

ад дзесяці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй указаных твораў, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй указаных твораў. 

Артыкул 17.9. Курэнне (спажыванне) тытунёвых вырабаў у забароненых 

месцах 

Курэнне (спажыванне) тытунёвых вырабаў у месцах, дзе яно ў адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі забаронена, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да чатырох базавых велічынь. 

Артыкул 17.10. Прапаганда і (або) публічнае дэманстраванне, выраб і 

(або) распаўсюджванне нацысцкай сімволікі або атрыбутыкі 

Прапаганда і (або) публічнае дэманстраванне, у тым ліку з выкарыстаннем 

глабальнай камп’ютарнай сеткі Інтэрнэт ці іншай інфармацыйнай сеткі, выраб і 

(або) распаўсюджванне нацысцкай сімволікі ці атрыбутыкі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і 

сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння ці без канфіскацыі такіх прылад і 

сродкаў, або адміністрацыйны арышт з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння ці 

без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, на індывідуальнага прадпрымальніка – да 

пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння ці 

без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, а на юрыдычную асобу – да двухсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а 

таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння ці без канфіскацыі такіх 

прылад і сродкаў. 

  
Заўвага. 1. Пад нацысцкай сімволікай або атрыбутыкай разумеюцца сцяг, гімн, эмблема, 

вымпел, гальштук, нагрудны і апазнавальны знак Нацыянал-сацыялістычнай рабочай партыі 

Германіі ці іх копіі. 

2. Не з'яўляюцца адміністрацыйнымі правапарушэннямі выраб, публічнае дэманстраванне і 

(або) распаўсюджванне нацысцкай сімволікі ці атрыбутыкі фізічнай асобай, індывідуальным 

прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай пры ажыццяўленні дзейнасці ў галіне тэатральнага, 

музычнага, цыркавога і выяўленчага мастацтва, бібліятэчнай справы, кінематаграфіі, музейнай 

справы, арганізацыі і правядзення культурна-відовішчных мерапрыемстваў, выдавецкай справы, 

адукацыйнай дзейнасці, сродкаў масавай інфармацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам. 

Артыкул 17.11. Распаўсюджванне, выраб, захоўванне, перавозка 

інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да 

экстрэмісцкай дзейнасці або прапагандуе такую дзейнасць 

1. Распаўсюджванне інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да 

экстрэмісцкай дзейнасці або прапагандуе такую дзейнасць, а таксама выраб, 

захоўванне або перавозка з мэтай распаўсюджвання такой інфармацыйнай 

прадукцыі, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а на юрыдычную асобу – ад 

пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Распаўсюджванне інфармацыйнай прадукцыі, уключанай у рэспубліканскі 

спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, а таксама выраб, выданне, захоўванне або перавозка 

з мэтай распаўсюджвання такой інфармацыйнай прадукцыі, калі ў гэтых дзеяннях 

няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а 

таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння ці без канфіскацыі такіх 

прылад і сродкаў або адміністрацыйны арышт з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення 

ўказанага парушэння ці без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення 

ўказанага парушэння ці без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, а на юрыдычную 

асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення 

ўказанага парушэння ці без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў. 

Артыкул 17.12. Допуск на начныя дыскатэкі, у культурна-забаўляльныя 

(начныя) клубы непаўналетніх 

Допуск на начныя дыскатэкі, у культурна-забаўляльныя (начныя) клубы асоб, 

якія не дасягнулі васямнаццаці гадоў, за выключэннем выпадкаў, калі гэта 

дазволена актамі заканадаўства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 17.13. Невыкананне абавязкаў па суправаджэнні або 

забеспячэнні суправаджэння непаўналетняга ў начны час па-

за жыллём 
1. Невыкананне бацькамі ці асобамі, іх якія замяняюць, абавязкаў па 

суправаджэнні непаўналетняга ва ўзросце да шаснаццаці гадоў або па забеспячэнні 

яго суправаджэння паўналетняй асобай у перыяд з дваццаці трох да шасці гадзін па-

за жыллём – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 17.14. Незаконны выраб і (або) распаўсюджванне методык ці 

іншых матэрыялаў аб спосабах вырабу выбуховых 

прыстасаванняў і выбуховых рэчываў 

Незаконны выраб і (або) распаўсюджванне методык ці іншых матэрыялаў аб 

спосабах вырабу выбуховых прыстасаванняў і выбуховых рэчываў – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а 

таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння або адміністрацыйны 

арышт з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама 

прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення 

ўказанага парушэння, а на юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і 

сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння. 

Артыкул 17.15. Непрыняцце мер для недапушчэння спажывання 

і распаўсюджвання наркатычных сродкаў, псіхатропных 

рэчываў, іх аналагаў 

Непрыняцце індывідуальным прадпрымальнікам або ўпаўнаважанай 

службовай асобай юрыдычнай асобы прадугледжаных заканадаўствам мер для 

недапушчэння на дыскатэках, у культурна-забаўляльных (начных) клубах, 

ігральных установах спажывання без прызначэння ўрача-спецыяліста наркатычных 

сродкаў ці псіхатропных рэчываў, або спажывання іх аналагаў, або збыту 

наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў ці іх аналагаў, а таксама 

неінфармаванне органаў унутраных спраў аб выяўленні фактаў здзяйснення такіх 

дзеянняў, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь. 

ГЛАВА 18 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ БЯСПЕКІ РУХУ І 

ЭКСПЛУАТАЦЫІ ТРАНСПАРТУ 
Заўвага. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем парушэнне правілаў дарожнага 

руху асобай, што кіруе транспартным сродкам, якое пацягнула за сабой здзяйсненне дарожна-

транспартнага здарэння, аб якім у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі кіроўца мае права не 

паведамляць у Дзяржаўную аўтамабільную інспекцыю, у выпадку афармлення дакументаў аб 

дарожна-транспартным здарэнні без удзелу супрацоўнікаў Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі. 

Артыкул 18.1. Наўмыснае блакіраванне транспартных камунікацый 
Наўмыснае блакіраванне транспартных камунікацый шляхам стварэння 

перашкод, устаноўкі пастоў або іншым спосабам – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.2. Парушэнне правілаў бяспекі руху або эксплуатацыі 

чыгуначнага, паветранага ці воднага транспарту 

Парушэнне правілаў бяспекі руху або эксплуатацыі чыгуначнага, паветранага 

ці воднага транспарту асобай, абавязанай выконваць гэтыя правілы паводле працы, 

якая выконваецца, або займанай пасады – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.3. Парушэнне правілаў, якія забяспечваюць бяспеку руху на 

чыгуначным або гарадскім электрычным транспарце 

1. Падкладванне на чыгуначныя і трамвайныя пуці прадметаў, якія могуць 

пацягнуць за сабой парушэнне руху чыгуначнага або гарадскога электрычнага 

транспарту, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Пашкоджанне чыгуначнага або трамвайнага пуці, абаронных 

лесанасаджэнняў, снегаахоўных агароджаў або іншых пуцявых аб'ектаў, 

збудаванняў і прылад сігналізацыі і сувязі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

3. Парушэнне правілаў праезду гужавога транспартнага сродку і прагону 

жывёл цераз чыгуначныя пуці, выпасу жывёл недалёка ад чыгуначных пуцей – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзесяці базавых 

велічынь. 

4. Незахаванне ўстаноўленых габарытаў пры пагрузцы або выгрузцы грузаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

5. Праход па чыгуначных пуцях або знаходжанне на чыгуначных пуцях у 

неўстаноўленым месцы – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.4. Парушэнне правілаў карыстання сродкамі чыгуначнага 

транспарту 

1. Самавольны праезд у грузавым цягніку або пасадка ў цягнік ці высадка з яго 

падчас руху, або праезд на падножцы ці даху вагона, або самавольнае спыненне 

цягніка без неабходнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці дзясятых да трох 

базавых велічынь. 

2. Выкіданне смецця або іншых прадметаў з транспартнага сродку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзвюх базавых 

велічынь. 

3. Выключана. 

4. Адчыненне дзвярэй транспартнага сродку падчас руху – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.5. Парушэнне правілаў бяспекі палётаў 

1. Праектаванне і будаўніцтва населеных пунктаў, а таксама будаўніцтва і 

рэканструкцыя прамысловых, сельскагаспадарчых і іншых аб'ектаў у межах 

прыаэрадромнай тэрыторыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Размяшчэнне на прыаэрадромнай тэрыторыі і за яе межамі, а таксама ў зоне 

дзеяння радыётэхнічных сродкаў, якія забяспечваюць палёты, будынкаў, 

збудаванняў, ліній сувязі і электраперадачы, радыётэхнічных і іншых аб'ектаў, якія 

могуць пагражаць бяспецы палётаў паветраных суднаў або ствараць перашкоды ў 

працы радыётэхнічных сродкаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 



3. Размяшчэнне на прыаэрадромнай тэрыторыі любых знакаў, прылад і адзнак, 

падобных да маркіровачных знакаў, прылад і адзнак, якія выкарыстоўваюцца для 

распазнавання аэрадромаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

4. Самавольныя праход або праезд па тэрыторыі аэрапорта (акрамя 

аэравакзала), аэрадрома, іншых аб'ектаў грамадзянскай авіяцыі – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.6. Парушэнне правілаў паводзін на паветраным судне 

1. Невыкананне распараджэнняў камандзіра паветранага судна асобай, якая 

знаходзіцца на судне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне правілаў фатаграфавання, кіназдымкі і карыстання сродкамі 

радыёсувязі або іншымі прыборамі на борце паветранага судна – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да трох базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.7. Парушэнне правілаў бяспекі руху на водным транспарце 

Парушэнне ўстаноўленых правілаў плавання па ўнутраных водных шляхах, 

міжнародных правілаў папярэджання сутыкнення суднаў або правілаў, якія 

забяспечваюць бяспеку пасажыраў пры пасадцы на судна, на шляху руху і высадцы 

з яго, або неагароджванне збудаванняў, размешчаных на суднаходных шляхах, 

адпаведнымі знакамі навігацыйнага абсталявання, або пашкоджанне гідратэхнічных 

збудаванняў шляху, вадасховішчаў і вадаспускаў, аўтаматычнай сігналізацыі 

навігацыйнага абсталявання, а таксама пашкоджанне, зрыў і перастаноўка 

плывучых і берагавых знакаў навігацыйнага абсталявання, або парушэнне 

ўстаноўленага парадку размяшчэння сігнальных агнёў, абмену гукавымі ці 

светлавымі сігналамі, або майстраванне заколаў ці іншых прыстасаванняў для лоўлі 

рыбы ў межах суднавага ходу – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.8. Парушэнне правілаў бяспекі руху або эксплуатацыі 

маламерных суднаў, правілаў карыстання базамі 

(збудаваннямі) для іх стаянак 

1. Парушэнне асобай, якая кіруе маламерным суднам, правілаў бяспекі руху 

або эксплуатацыі маламерных суднаў, за выключэннем здзяйснення парушэнняў, 

прадугледжаных часткамі 2–5 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трох 

базавых велічынь. 

2. Кіраванне маламерным суднам з заведама змененым рэгістрацыйным 

нумарам ці таблічкай, якая змяшчае інфармацыю аб ідэнтыфікацыйных прыкметах 

судна, або без прысвоенага рэгістрацыйнага нумара, або з перавышэннем 

устаноўленых у суднавым білеце грузападымальнасці ці дапушчальнай колькасці 

людзей на борце, або з парушэннем устаноўленых у суднавым білеце патрабаванняў 

да колькасці рухавікоў ці іх гранічнай магутнасці, катэгорыі складанасці раёна 

плавання ці разраду – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзевяці базавых 

велічынь. 

3. Кіраванне маламерным суднам асобай, якая не мае права кіравання такім 

суднам, а таксама перадача кіравання маламерным суднам такой асобе – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

4. Кіраванне маторным маламерным суднам асобай, якая знаходзіцца ў стане 

алкагольнага ап'янення ці ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў 

або перадача кіравання маторным маламерным суднам такой асобе, а таксама 

адмова асобы, якая кіруе маторным маламерным суднам, ад праходжання ва 

ўстаноўленым парадку аглядання на прадмет вызначэння стану алкагольнага 

ап'янення або стану, выкліканага спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных 

рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з пазбаўленнем права кіравання маторнымі маламернымі судамі 

тэрмінам на тры гады. 

5. Ужыванне алкагольных, слабаалкагольных напіткаў або піва, наркатычных 

сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў пасля падачы службовай асобай Дзяржаўнай інспекцыі па маламерных 

судах патрабавання аб спыненні маторнага маламернага судна да праходжання 

аглядання на прадмет вызначэння стану алкагольнага ап'янення або стану, 

выкліканага спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх 

аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання маторнымі маламернымі судамі тэрмінам 

на тры гады. 

6. Парушэнне асобай, якая знаходзіцца на маламерным судне і не кіруе гэтым 

суднам, правілаў карыстання маламернымі судамі і базамі (збудаваннямі) для іх 

стаянак – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трох 

базавых велічынь. 

7. Парушэнне суднаўладальнікам правілаў карыстання маламернымі суднамі і 

базамі (збудаваннямі) для іх стаянак, не звязанае з кіраваннем ім маламерным 

суднам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

дзесяці базавых велічынь. 

8. Парушэнне эксплуатантам баз (збудаванняў) для стаянак маламерных 

суднаў правілаў карыстання маламернымі судамі і базамі (збудаваннямі) для іх 

стаянак, не звязанае з кіраваннем ім маламерным суднам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дзесяці базавых велічынь. 

  
Заўвага. 1. для мэт частак 4 і 5 гэтага артыкула пад маторным маламерным суднам 

разумеецца маторнае маламернае судна, магутнасць рухавіка якога перавышае 3,7 кілаваты (5 

конскіх сіл). 

2. Патрабаванне службовай асобы Дзяржаўнай інспекцыі па маламерных судах аб спыненні 

маламернага судна выказваецца шляхам падачы сігналу жэстам рукі, жэзлам, дыскам са 

святловяртальнікам або з дапамогай гучнагаворачага прыстасавання. Пры падачы сігналу з 



маламернага судна Дзяржаўнай інспекцыі па маламерных судах у цёмны час сутак на ўказаным 

судне павінен быць уключаны маячок сіняга колеру. Сігналы павінны быць зразумелыя асобе і 

пададзены своечасова, каб іх выкананне не стварала аварыйнага становішча. Службовая асоба 

Дзяржаўнай інспекцыі па маламерных суднах пры падачы патрабавання павінна быць у форменным 

адзенні. 

Артыкул 18.9. Парушэнне правілаў карыстання транспартным сродкам 

1. Выкіданне смецця або іншых прадметаў з транспартнага сродку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзвюх базавых 

велічынь. 

2. Выключана. 

3. Адчыненне дзвярэй транспартнага сродку падчас руху – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. Пад транспартным сродкам, указаным у артыкулах 18.9, 18.12–18.22, 18.24–

18.26 гэтага Кодэкса, разумеюцца механічны транспартны сродак, прычэп да яго, прызначаныя для 

руху па дарозе і для перавозкі пасажыраў, грузаў або пастаўленага на іх абсталявання, а таксама 

шасі транспартнага сродку і самаходная машына. 

Артыкул 18.10. Парушэнне правілаў карыстання метрапалітэнам 

1. Праход у тунэль або знаходжанне на чыгуначных пуцях метрапалітэна – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

2. Самавольнае спыненне пасажырам эскалатара ў метрапалітэне – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.11. Парушэнне правілаў пажарнай бяспекі на транспарце 

агульнага карыстання, на аўтамабільных дарогах і дарожных 

збудаваннях 

Парушэнне правілаў пажарнай бяспекі на чыгуначным, аўтамабільным, 

водным або паветраным транспарце, гарадскім электрычным транспарце (у 

метрапалітэне, трамваі, тралейбусе), аўтамабільных дарогах і дарожных 

збудаваннях – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

Артыкул 18.12. Парушэнне правілаў эксплуатацыі транспартнага сродку 

1. Кіраванне транспартным сродкам, які мае няспраўнасці тармазной сістэмы, 

рулявога кіравання, счэпнай прылады (у складзе цягніка), шклоачышчальнікаў 

(падчас выпадання ападкаў), з уключанымі фарамі і заднімі габарытнымі агнямі (у 

цёмны час сутак і ва ўмовах недастатковай бачнасці) – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

трох базавых велічынь. 

2. Выключана. 

3. Кіраванне транспартным сродкам, які мае няспраўнасці, за выключэннем 

няспраўнасцей, указаных у частках 1 і 2 гэтага артыкула, або з незахаваннем умоў, 

пры наяўнасці якіх правіламі дарожнага руху забаронены яго ўдзел у дарожным 

руху, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да адной 

базавай велічыні. 

4. Кіраванне транспартным сродкам кіроўцам, які не прышпілены рэменем 

бяспекі, перавозка пасажыраў, не прышпіленых рамянямі бяспекі, калі 

канструкцыяй транспартнага сродку прадугледжаны рамяні бяспекі, а таксама 
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кіраванне матацыклам, мапедам або перавозка на іх пасажыраў без моташлемаў ці з 

незашпіленымі моташлемамі – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

адной базавай велічыні. 

5. Кіраванне транспартным сродкам, у дачыненні якога не выдадзены дазвол 

на допуск да ўдзелу ў дарожным руху або які не зарэгістраваны ва ўстаноўленым 

парадку, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

трох базавых велічынь. 

6. Кіраванне транспартным сродкам з заведама скрытым, падробленым 

(фальшывым) або іншым чынам змененым рэгістрацыйным (нумарным) знакам, 

ідэнтыфікацыйным нумарам кузава або шасі або без прысвоенага рэгістрацыйнага 

(нумарнога) знака – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

7. Выключана. 

8. Кіраванне транспартным сродкам з нечытэльным, нестандартным або 

ўсталяваным з парушэннем абавязковых для выканання патрабаванняў тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі 

рэгістрацыйным знакам – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

9. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1, 3–5 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. Рэгістрацыйны знак транспартнага сродку прызнаецца нестандартным пры 

неадпаведнасці яго абавязковым для выканання патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых 

актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі. Выкананне рэгістрацыйных знакаў павінна 

забяспечваць іх прачытанне днём у ясную пагоду з адлегласці не меншай за за 40 метраў. 

Артыкул 18.13. Перавышэнне хуткасці руху 

1. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху ад дзесяці да дваццаці кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да адной 

базавай велічыні. 

2. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху ад дваццаці да трыццаці кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да трох базавых 

велічынь. 

3. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху на трыццаць і больш кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да дзесяці базавых 

велічынь. 

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 2 і 3 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 



цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пятнаццаці базавых 

велічынь або пазбаўленне права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

аднаго года. 

5. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху, зафіксаванае працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі 

тэхнічнымі сродкамі, якія маюць функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад дзесяці 

да дваццаці кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры пяці дзясятых базавай велічыні. 

6. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху, зафіксаванае працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі 

тэхнічнымі сродкамі, якія маюць функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад 

дваццаці да трыццаці кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры дзвюх базавых велічынь. 

7. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху, зафіксаванае працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі 

тэхнічнымі сродкамі, якія маюць функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад 

трыццаці да сарака кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры чатырох базавых велічынь. 

8. Перавышэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, устаноўленай 

хуткасці руху, зафіксаванае працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі 

тэхнічнымі сродкамі, якія маюць функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, ад сарака 

і больш кіламетраў у гадзіну – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры шасці базавых велічынь. 

Артыкул 18.14. Невыкананне патрабаванняў сігналаў рэгулявання 

дарожнага руху, парушэнне правілаў перавозкі пасажыраў або 

іншых правілаў дарожнага руху 

1. Невыкананне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, патрабаванняў 

сігналаў, указанняў святлафора або рэгуліроўшчыка, за выключэннем выпадкаў, 

прадугледжаных артыкулам 18.15 гэтага Кодэкса, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

пяці базавых велічынь. 

2. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, правілаў руху 

транспартных сродкаў у жылых зонах, карыстання гукавымі сігналамі – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трох 

базавых велічынь. 

3. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, правілаў руху па 

аўтамагістралі, карыстання знешнімі светлавымі прыборамі, буксіроўкі 

транспартных сродкаў, а таксама парушэнне правілаў прымянення аварыйнай 

сігналізацыі і знака аварыйнага спынення – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

4. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам (за выключэннем 

кіроўцаў транспартных сродкаў аператыўнага прызначэння), правілаў карыстання 

радыё- і тэлефоннай сувяззю падчас руху – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзвюх 

базавых велічынь. 

5. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, правілаў перавозкі 

пасажыраў або грузаў – 
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цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь. 

6. Невыкананне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, патрабаванняў 

дарожных знакаў ці разметкі (за выключэннем выезду на паласу сустрэчнага руху) 

або парушэнне правілаў размяшчэння транспартных сродкаў на праезнай частцы, а 

таксама недаванне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, перавагі ў руху 

маршрутнаму транспартнаму сродку, пешаходам, іншым удзельнікам дарожнага 

руху – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

пяці базавых велічынь.  

7. Парушэнне правілаў манеўравання або праезду скрыжаванняў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

пяці базавых велічынь. 

8. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, правілаў абгону або 

выезд на паласу сустрэчнага руху ў выпадках, калі гэта забаронена правіламі 

дарожнага руху, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

аднаго года або без пазбаўлення. 

9. Невыкананне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, правілаў дарожнага 

руху па забеспячэнні бесперашкоднага праезду транспартнага сродку аператыўнага 

прызначэння – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

аднаго года або без пазбаўлення. 

91. Кіраванне матацыклам, мапедам на адным коле, а таксама рух, пры якім 

асоба, што кіруе такім транспартным сродкам, не трымаецца за руль або не трымае 

ногі на педалях (падножцы), – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

шасці месяцаў або без пазбаўлення. 

10. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1–91 гэтага артыкула, якія пацягнулі за 

сабой стварэнне аварыйнага становішча, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да двух 

гадоў або без пазбаўлення. 

11. Невыкананне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, патрабаванняў 

сігналаў, указанняў святлафора або рэгуліроўшчыка, за выключэннем выпадкаў, 

прадугледжаных артыкулам 18.15 гэтага Кодэкса, або парушэнне правілаў праезду 

скрыжаванняў, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля накладання 

адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да дзесяці базавых 

велічынь. 

12. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 4–6 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да васьмі базавых 

велічынь. 
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Заўвага. Пад стварэннем аварыйнага становішча ў гэтым артыкуле і артыкуле 18.23 гэтага 

Кодэкса разумеюцца дзеянні ўдзельнікаў дарожнага руху, якія вымусілі іншых яго ўдзельнікаў 

змяняць хуткасць, напрамак руху або прымаць іншыя меры для забеспячэння ўласнай бяспекі ці 

бяспекі іншых асоб. 

Артыкул 18.15. Парушэнне правілаў праезду чыгуначнага пераезда 
Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, правілаў праезду 

чыгуначнага пераезда – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да чатырох базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.16. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая 

знаходзіцца ў стане ап'янення, перадача кіравання 

транспартным сродкам такой асобе або адмова ад 

праходжання праверкі (аглядання) 

1. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая знаходзіцца ў стане 

алкагольнага ап'янення ці ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных ці іншых адурманьвальных рэчываў 

або перадача кіравання транспартным сродкам такой асобе, а таксама адмова ад 

праходжання ва ўстаноўленым парадку праверкі (аглядання) на прадмет вызначэння 

стану алкагольнага ап'янення або стану, выкліканага спажываннем наркатычных 

сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам на тры 

гады. 

2. Выключана. 

3. Спажыванне кіроўцам алкагольных, слабаалкагольных напіткаў ці піва, 

наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных ці іншых 

адурманьвальных рэчываў пасля падачы супрацоўнікам органаў унутраных спраў 

сігналу аб спыненні транспартнага сродку або пасля здзяйснення дарожна-

транспартнага здарэння, удзельнікам якога ён з'яўляецца, да праходжання праверкі 

(аглядання) на прадмет вызначэння стану алкагольнага ап'янення або стану, 

выкліканага спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх 

аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных рэчываў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам на тры 

гады. 

Артыкул 18.17. Парушэнне правілаў дарожнага руху, якое пацягнула за 

сабой прычыненне пацярпеламу лёгкага цялеснага 

пашкоджання, пакіданне месца дарожна-транспартнага 

здарэння 

1. Парушэнне правілаў дарожнага руху асобай, якая кіруе транспартным 

сродкам, якое за сабой пацягнула прычыненне пацярпеламу лёгкага цялеснага 

пашкоджання, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь або пазбаўленне права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

двух гадоў. 

2. Пакіданне кіроўцам месца дарожна-транспартнага здарэння, удзельнікам 

якога ён з'яўляецца, у выпадках, калі гэта забаронена заканадаўчымі актамі, – 
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цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці пяці базавых 

велічынь або пазбаўленне права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

двух гадоў. 

Артыкул 18.18. Выключаны 

Артыкул 18.19. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая не мае 

права кіравання 

1. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая не мае права кіравання гэтым 

сродкам, а таксама перадача кіравання транспартным сродкам асобе, якая не мае 

права кіравання, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 18.20. Эксплуатацыя або допуск да ўдзелу ў дарожным руху 

транспартнага сродку без дагавора абавязковага страхавання 

грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных 

сродкаў 

1. Эксплуатацыя ў дарожным руху транспартнага сродку без заключэння яго 

ўладальнікам дагавора абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці 

ўладальнікаў транспартных сродкаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да пяці базавых велічынь, 

а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад дзесяці да 

пятнаццаці базавых велічынь. 

2. Эксплуатацыя ў дарожным руху транспартнага сродку без дагавора 

абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных 

сродкаў у выпадку здзяйснення дарожна-транспартнага здарэння асобай, 

упаўнаважанай кіраваць гэтым сродкам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

пятнаццаці да дваццаці пяці базавых велічынь. 

3. Допуск да ўдзелу ў дарожным руху транспартных сродкаў без дагавора 

абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных 

сродкаў, здзейснены ўладальнікамі гэтых сродкаў або адказнымі за іх эксплуатацыю 

службовымі асобамі ўладальнікаў транспартных сродкаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці пяці 

базавых велічынь. 

4. Удзел у дарожным руху ў Рэспубліцы Беларусь транспартнага сродку, 

зарэгістраванага за яе межамі, без дагавора абавязковага страхавання грамадзянскай 

адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў, які мае сілу на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.21. Невыкананне патрабавання аб спыненні транспартнага 

сродку 
1. Невыкананне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, патрабавання 

супрацоўніка органаў унутраных спраў аб спыненні транспартнага сродку – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да васьмі базавых 

велічынь. 

2. Невыкананне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, неаднаразовых 

патрабаванняў супрацоўніка органаў унутраных спраў аб спыненні транспартнага 

сродку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да дзесяці базавых 

велічынь або пазбаўленне права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да 

шасці месяцаў. 

3. Дзеянне, прадугледжанае часткай 2 гэтага артыкула, якое пацягнула за 

сабой праследаванне такой асобы супрацоўнікамі органаў унутраных спраў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь з пазбаўленнем права кіравання транспартнымі сродкамі тэрмінам да двух 

гадоў або без пазбаўлення. 

  
Заўвага. 1. Патрабаванне супрацоўніка органаў унутраных спраў аб спыненні транспартнага 

сродку павінна адпавядаць правілам дарожнага руху. 

2. Пад праследаваннем у частцы 3 гэтага артыкула разумеецца праследаванне 

супрацоўнікамі органаў унутраных спраў на транспартным сродку аператыўнага прызначэння з 

уключанымі пробліскавымі сігналамі (маячкамі) сіняга або сіняга і чырвонага колераў асобы, якая 

кіруе транспартным сродкам і не выканала заведама відавочныя для яе законныя неаднаразовыя 

патрабаванні супрацоўніка органаў унутраных спраў аб спыненні транспартнага сродку. Пры гэтым 

з выкарыстаннем спецыяльнага гукавога сігналу ажыццяўляецца інфармаванне ўдзельнікаў 

дарожнага руху аб неабходнасці павышэння ўважлівасці і прытрымлівання мер засцярогі. 

Артыкул 18.22. Парушэнне правілаў спынення і стаянкі транспартнага 

сродку, а таксама іншых правілаў дарожнага руху 
1. Спыненне або стаянка транспартнага сродку з парушэннем правілаў 

дарожнага руху – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры адной 

базавай велічыні. 

2. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, або неправамерная стаянка транспартнага сродку на месцы, адведзеным 

для стаянкі транспартных сродкаў інвалідаў, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры дзвюх базавых велічынь. 

3. Спыненне або стаянка грузавога аўтамабіля, аўтобуса, колавага трактара, 

самаходнай машыны, прычэпа з парушэннем правілаў дарожнага руху – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры пяці базавых велічынь. 

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 3 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры дзесяці базавых велічынь. 

5. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, іншых правілаў 

дарожнага руху, акрамя парушэнняў, прадугледжаных артыкуламі 18.12–

18.16, 18.19–18.21 гэтага Кодэкса і часткамі 1–4 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці 

дзясятых базавай велічыні. 

6. Спыненне або стаянка транспартнага сродку з парушэннем правілаў 

дарожнага руху або неправамерная стаянка транспартнага сродку на месцы, 

адведзеным для стаянкі транспартных сродкаў інвалідаў, зафіксаваныя працуючымі 
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ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі тэхнічнымі сродкамі, якія маюць функцыі 

фота- і кіназдымкі, відэазапісу, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры адной базавай велічыні. 

7. Спыненне або стаянка грузавога аўтамабіля, аўтобуса, колавага трактара, 

самаходнай машыны, прычэпа з парушэннем правілаў дарожнага руху, 

зафіксаваныя працуючымі ў аўтаматычным рэжыме спецыяльнымі тэхнічнымі 

сродкамі, якія маюць функцыі фота- і кіназдымкі, відэазапісу, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры трох базавых велічынь. 

Артыкул 18.23. Парушэнне правілаў дарожнага руху пешаходам і іншымі 

ўдзельнікамі дарожнага руху або адмова ад праходжання 

праверкі (аглядання) 

1. Парушэнне правілаў дарожнага руху пешаходам, асобай, якая кіруе 

веласіпедам, гужавым транспартным сродкам, або асобай, якая ўдзельнічае ў 

дарожным руху і не кіруе транспартным сродкам, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

трох базавых велічынь. 

2. Парушэнне правілаў дарожнага руху асобамі, указанымі ў частцы 1 гэтага 

артыкула, здзейсненае ў стане алкагольнага ап'янення або ў стане, выкліканым 

спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных 

або іншых адурманьвальных рэчываў, а таксама адмова ад праходжання ва 

ўстаноўленым парадку праверкі (аглядання) на прадмет вызначэння стану 

алкагольнага ап'янення або стану, выкліканага спажываннем наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да пяці базавых 

велічынь. 

3. Здзяйсненне асобамі, указанымі ў частках 1 і 2 гэтага артыкула, парушэнняў 

правілаў дарожнага руху, якія пацягнулі за сабой стварэнне аварыйнага 

становішча, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да васьмі базавых 

велічынь. 

4. Здзяйсненне асобамі, указанымі ў частках 1 і 2 гэтага артыкула, парушэнняў 

правілаў дарожнага руху, якія пацягнулі за сабой прычыненне пацярпеламу лёгкага 

цялеснага пашкоджання або пашкоджанне транспартнага сродку, грузу, дарожнага 

пакрыцця, дарожных і іншых збудаванняў ці іншай маёмасці, а таксама пакіданне 

імі месца дарожна-транспартнага здарэння, удзельнікамі якога яны з'яўляюцца, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.24. Допуск да ўдзелу ў дарожным руху транспартнага сродку, 

які мае няспраўнасці 

Допуск да ўдзелу ў дарожным руху асобай, адказнай за тэхнічны стан або 

эксплуатацыю транспартных сродкаў, транспартнага сродку, які мае няспраўнасці, 

пры наяўнасці якіх яго ўдзел у дарожным руху забаронены, або пераабсталяванага 

без адпаведнага дазволу, або не зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку, або ў 

дачыненні да якога не выдадзены дазвол на допуск да ўдзелу ў дарожным руху, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да шасці базавых 

велічынь. 



Артыкул 18.25. Допуск да кіравання транспартным сродкам кіроўцы, які 

знаходзіцца ў стане ап'янення 

1. Допуск да кіравання транспартным сродкам асобай, адказнай за тэхнічны 

стан або эксплуатацыю транспартных сродкаў, кіроўцы, які знаходзіцца ў стане 

алкагольнага ап'янення або ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных 

сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьвальных 

рэчываў, або кіроўцы, які не прайшоў у прадугледжаным заканадаўствам выпадку 

абследаванне ці кантроль, або асобы, якая не мае права кіравання транспартным 

сродкам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да сарака пяці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.26. Парушэнне ўстаноўленага рэжыму працы і адпачынку і 

патрабаванняў да яго ўліку пры выкананні аўтамабільных 

перавозак 
1. Выкананне міжнароднай аўтамабільнай перавозкі без кантрольнага 

прыстасавання (тахографа), або без выкарыстання рэгістрацыйных лісткоў 

(тахаграм) ці карткі кіроўцы, або з выкарыстаннем карткі кіроўцы, выдадзенай 

іншай асобе, або з прымяненнем прыстасавання, якое можа выклікаць скажэнне або 

страту даных аб рэжыме працы і адпачынку кіроўцы, а таксама непадача кіроўцам, 

які выконвае такую перавозку, інфармацыі аб рэжыме працы і адпачынку за 

ўстаноўлены заканадаўствам перыяд часу – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства да выкарыстання кантрольнага 

прыстасавання (тахографа), якое можа выклікаць скажэнне або страту даных аб 

рэжыме працы і адпачынку кіроўцы, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных 

часткай 1 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

3. Парушэнне кіроўцам транспартнага сродку ўстаноўленага рэжыму працы і 

адпачынку пры выкананні аўтамабільнай перавозкі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці пяці базавых 

велічынь. 

4. Парушэнне прадугледжаных заканадаўствам тэрмінаў перанясення 

інфармацыі з кантрольнага прыстасавання (тахографа) або карткі кіроўцы ў 

праграмна-тэхнічныя сродкі або тэрмінаў захоўвання інфармацыі аб рэжыме працы 

і адпачынку кіроўцы – 

цягне за сабой накладанне штрафу ад дзвюх да пяці базавых велічынь. 

Артыкул 18.27. Выключаны 

Артыкул 18.28. Абмежаванне правоў на кіраванне і карыстанне 

транспартным сродкам і яго эксплуатацыю 

Прымяненне да ўладальнікаў і кіроўцаў транспартных сродкаў, іншых 

удзельнікаў дарожнага руху не прадугледжаных заканадаўствам мер, накіраваных 



на абмежаванне правоў на кіраванне, карыстанне транспартным сродкам або яго 

эксплуатацыю (блакіроўка колаў, зняцце рэгістрацыйных знакаў, прымусовае 

накіраванне на здачу экзаменаў па тэорыі і практыцы ваджэння асоб, якія атрымалі 

ва ўстаноўленым парадку пасведчанні кіроўцы), а таксама іншае незаконнае 

абмежаванне правоў на кіраванне, карыстанне транспартным сродкам або яго 

эксплуатацыю – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.29. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства ў галіне 

перавозкі небяспечных грузаў, рэчываў і прадметаў 

1. Парушэнне асобай, якая кіруе транспартным сродкам, прызначаным для 

перавозкі небяспечных грузаў, прадугледжаных заканадаўствам патрабаванняў 

бяспекі пры перавозцы небяспечных грузаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці дзясятых да пяці базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне службовай асобай суб'екта перавозкі небяспечных грузаў 

прадугледжаных заканадаўствам патрабаванняў бяспекі пры перавозцы 

небяспечных грузаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дзесяці базавых 

велічынь. 

3. Правоз у ручной паклажы або здача ў багаж рэчываў і прадметаў, 

забароненых да перавозкі чыгуначным, паветраным, водным, аўтамабільным і 

іншымі відамі транспарту, а таксама здача ў камеру захоўвання транспартнай 

арганізацыі небяспечных рэчываў ці прадметаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці дзясятых да пяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 18.30. Безбілетны праезд 

1. Безбілетны праезд пасажыраў на ўсіх відах гарадскога транспарту, у 

цягніках гарадскіх ліній, а таксама праходжанне кантрольнага турнікета (лініі 

кантролю) у метрапалітэне без наяўнасці дакумента, які пацвярджае права на 

праезд, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці дзясятых да адной 

базавай велічыні. 

2. Безбілетны праезд пасажыраў у цягніку рэгіянальных ліній, аўтобусе і 

маршрутным таксі прыгарадных зносін – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры сямі дзясятых базавай велічыні. 

3. Безбілетны праезд пасажыраў у цягніках міжрэгіянальных і міжнародных 

ліній, у аўтобусе і маршрутным таксі міжгародніх зносін – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры адной базавай велічыні. 

Артыкул 18.31. Неаплачаны правоз ручной паклажы 

Неаплачаны правоз ручной паклажы, колькасць або памер якой перавышаюць 

устаноўленыя заканадаўствам нормы бясплатнага правозу на чыгуначным 

транспарце агульнага карыстання, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры дзвюх дзясятых базавай велічыні. 

Артыкул 18.32. Правоз пасажыра без білета або багажу без квітанцыі 

Правоз пасажыра без білета або багажу без квітанцыі на чыгуначным, 

паветраным, водным, аўтамабільным і іншых відах транспарту правадніком або 



іншай асобай, адказнай за захаванне правілаў перавозкі на транспартным сродку 

пасажыраў і багажу, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.33. Парушэнне кіроўцам аўтамабіля-таксі правілаў перавозкі 

пасажыраў 

Неабгрунтаваная адмова кіроўцам аўтамабіля-таксі ў перавозцы пасажыра, 

работа на лініі з выключаным таксометрам ці без таксометра або наўмыснае 

ўмяшанне ў працу спідометра ці таксометра – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.34. Парушэнне патрабаванняў аб забеспячэнні захаванасці 

грузаў на транспарце 

Наўмысныя пашкоджанне пломбаў ці запорных прылад грузавога вагона, 

аўтамабіля і прычэпа да яго, кантэйнера, грузавога памяшкання або зрыў з іх 

пломбаў ці пашкоджанне асобных грузавых месцаў і іх упакоўкі, пакетаў, 

агароджаў грузавых двароў, чыгуначных станцый, грузавых аўтамабільных 

станцый, кантэйнерных пунктаў (пляцовак), партоў (прыстаней), аэрапортаў 

(аэрадромаў) і складоў, якія выкарыстоўваюцца для выканання аперацый, звязаных 

з грузавымі перавозкамі, а таксама знаходжанне без належнага дазволу на 

тэрыторыі грузавых двароў, кантэйнерных пунктаў (пляцовак), грузавых раёнаў 

(участкаў) партоў (прыстаней), шлюзаў і ўказаных складоў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.35. Пашкоджанне ці забруджванне аўтамабільнай дарогі або 

іншага дарожнага збудавання 

Пашкоджанне, забруджванне ці загрувашчанне аўтамабільнай дарогі, паласы 

адводу, чыгуначнага пераезда, іншага дарожнага збудавання ці тэхнічнага сродку 

рэгулявання дарожнага руху, а таксама пагрузка і выгрузка грузу на праезнай 

частцы – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.36. Парушэнне парадку карыстання аўтамабільнымі дарогамі 

агульнага карыстання 

1. Прычальванне да апор мастоў плывучых транспартных сродкаў або 

размяшчэнне пад мастамі, пуцеправодамі і эстакадамі лодачных станцый, стаянак 

транспартных сродкаў і іншых збудаванняў, а таксама будаўніцтва, рэканструкцыя, 

рамонт або ліквідацыя плацін, шлюзаў, сажалак ці іншых меліяратыўных і 

гідратэхнічных збудаванняў або паглыбленне рэчышчаў рэк і вадасцёкаў у 

кантраляваных зонах аўтамабільных дарог без узгаднення з арганізацыямі 

дзяржаўнай дарожнай і жыллёва-камунальнай гаспадаркі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Правядзенне на аўтамабільных дарогах агульнага карыстання заводскіх 

выпрабаванняў аўтамабіляў, трактароў, іншых самаходных і прычапных 

транспартных сродкаў без узгаднення з прадпрыемствамі дзяржаўнай дарожнай і 

жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а таксама праезд машын на гусенічным хаду ці з 



металічнымі шыпамі (акрамя ашыпаваных шын) па аўтамабільных дарогах 

агульнага карыстання з удасканаленым пакрыццём або рух указаных машын праз 

масты, дамбы, участкі дарог, якія пралягаюць у забалочаных месцах, дзе няма 

аб'ездаў, без пісьмовага дазволу арганізацый дзяржаўнай дарожнай і жыллёва-

камунальнай гаспадаркі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

3. Ажыццяўленне ў кантраляваных зонах аўтамабільных дарог агульнага 

карыстання геалагічных, пошукавых, будаўнічых ці меліяратыўных работ, або 

здабыча пяску і гравію, або пракладанне ліній сувязі і электраперадачы, іншых 

камунікацый, або добраўпарадкаванне месцаў масавага адпачынку, або 

размяшчэнне ў паласе адводу пляцовак для стаянкі і мыцця транспартных сродкаў, 

аб'ектаў сэрвісу, кіёскаў, павільёнаў, іншых збудаванняў без узгаднення з 

арганізацыямі дзяржаўнай дарожнай і жыллёва-камунальнай гаспадаркі і 

Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыяй – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

4. Уезд на аўтамабільную дарогу агульнага карыстання транспартнага сродку і 

з'езд з яе або прагон жывёл праз такую дарогу ў неўстаноўленых ці неабсталяваных 

месцах – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх дзясятых да адной 

базавай велічыні. 

5. Стварэнне пастаянных і часовых уездаў (з'ездаў) на аўтамабільных дарогах 

агульнага карыстання, прымыканняў і перасячэнняў з іншымі дарогамі, а таксама 

будаўніцтва, рэканструкцыя, рамонт і ліквідацыя чыгуначных пераездаў без 

узгаднення з арганізацыямі дзяржаўнай дарожнай і жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 18.37. Парушэнне землекарыстальнікам правілаў аховы 

аўтамабільных дарог і дарожных збудаванняў 

Невыкананне або неналежнае выкананне карыстальнікам зямельных участкаў, 

якія знаходзяцца ў кантраляваных зонах аўтамабільных дарог агульнага 

карыстання, абавязкаў па ўкладанні і рамонце ў межах населеных пунктаў 

тратуараў і пешаходных дарожак, па ўстаноўцы асвятлення, а таксама па ўтрыманні 

ў тэхнічна спраўным стане выездаў з замацаваных участкаў на дарогі агульнага 

карыстання, уключаючы пераезныя мосцікі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да чатырох базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 18.38. Парушэнне правілаў утрымання дарог, вуліц, 

чыгуначных пераездаў і іншых дарожных збудаванняў 

Парушэнне правілаў утрымання дарог, вуліц, чыгуначных пераездаў, 

тэхнічных сродкаў арганізацыі дарожнага руху і іншых дарожных збудаванняў у 



бяспечным для руху стане або непрыняцце мер для своечасовай забароны ці 

абмежавання руху асобай, адказнай за іх утрыманне, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.39. Парушэнне правілаў рэгістрацыі і ўліку суднаў 
Парушэнне правілаў рэгістрацыі і ўліку суднаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.40. Парушэнне правілаў аховы магістральных трубаправодаў 
1. Парушэнне правілаў аховы магістральных або іншых трубаправодаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Парушэнне правілаў аховы магістральных трубаправодаў, якое пацягнула за 

сабой пашкоджанне магістральнага трубаправода ці перапынак у забеспячэнні 

спажыўцоў газам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад двухсот да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 18.41. Парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы 

або правілаў выкарыстання авіямадэляў 

1. Парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы або правілаў 

выкарыстання авіямадэляў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу 

да пяцідзесяці базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 18.42. Ажыццяўленне міжнароднай аўтамабільнай перавозкі без 

дазволу або кіраванне транспартным сродкам без 

міжнароднага сертыфіката тэхнічнага агляду 

1. Ажыццяўленне кіроўцам транспартнага сродку, які належыць замежнаму 

перавозчыку, міжнароднай аўтамабільнай перавозкі пасажыраў або грузаў па 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь без дазволу на ажыццяўленне такой перавозкі, калі 

такі дазвол у адпаведнасці з заканадаўствам абавязковы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Кіраванне транспартным сродкам, які належыць замежнаму перавозчыку, 

кіроўцам, які не мае пры сабе дзейнага міжнароднага сертыфіката тэхнічнага агляду 

транспартнага сродку або дакумента, да яго прыраўнаванага, калі наяўнасць такіх 

сертыфіката або дакумента ў адпаведнасці з заканадаўствам абавязковая, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 18.43. Парушэнне парадку ўдзелу ў дарожным руху 

цяжкавагавых і (або) буйнагабарытных транспартных 

сродкаў 



Кіраванне цяжкавагавым і (або) буйнагабарытным транспартным сродкам без 

спецыяльнага дазволу, які выдаецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, або з 

парушэннем умоў, вызначаных у такім дазволе, або адхіленне ад маршруту, 

указанага ў гэтым дазволе, а таксама допуск такога транспартнага сродку да ўдзелу 

ў дарожным руху яго ўладальнікам (карыстальнікам) без спецыяльнага дазволу, які 

выдаецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, або з парушэннем умоў, 

вызначаных у такім дазволе, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

ГЛАВА 19  

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ АХОВЫ 

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 

Артыкул 19.1. Невыкананне патрабаванняў заканадаўства аб 

абыходжанні з культурнымі каштоўнасцямі, якім можа быць 

нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці 

Невыкананне патрабаванняў заканадаўства аб фіксацыі, навуковай апрацоўцы, 

мастацкай ацэнцы або аб забеспячэнні захаванасці выяўленых культурных 

каштоўнасцей, якія маюць адметныя духоўныя, мастацкія і (або) дакументальныя 

вартасці і адпавядаюць аднаму з крытэрыяў для надання ім статусу гісторыка-

культурнай каштоўнасці, або аб паведамленні ў мясцовы выканаўчы і распарадчы 

орган аб іх выяўленні – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 19.2. Невыкананне абавязкаў па ўстаноўцы ахоўных дошак, 

стварэнні пашпартоў гісторыка-культурных каштоўнасцей, 

падпісанні і прытрымліванні патрабаванняў ахоўных 

абавязацельстваў 

Невыкананне прадугледжаных заканадаўствам аб культуры абавязкаў па 

ўстаноўцы ахоўных дошак на нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных 

каштоўнасцях, стварэнні пашпартоў матэрыяльных гісторыка-культурных 

каштоўнасцей, падпісанні і прытрымліванні патрабаванняў ахоўных 

абавязацельстваў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да васьмі 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да трыццаці пяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзевяноста базавых 

велічынь. 

Артыкул 19.3. Парушэнне парадку і (або) умоў выканання работ на 

гісторыка-культурных каштоўнасцях або выкананне 

дзеянняў, якія ствараюць пагрозу гісторыка-культурным 

каштоўнасцям 
Парушэнне парадку і (або) умоў выканання работ на гісторыка-культурных 

каштоўнасцях або здзяйсненне дзеянняў, якія ствараюць пагрозу знішчэння, 

пашкоджання гісторыка-культурных каштоўнасцей, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 



Артыкул 19.4. Знішчэнне, пашкоджанне або страта гісторыка-

культурных каштоўнасцей ці культурных каштоўнасцей, 

якім можа быць нададзены статус гісторыка-культурнай 

каштоўнасці 

Знішчэнне, пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцей або 

культурных каштоўнасцей, якія маюць адметныя духоўныя, мастацкія і (або) 

дакументальныя вартасці і адпавядаюць аднаму з крытэрыяў для надання ім статусу 

гісторыка-культурнай каштоўнасці, здзейсненыя з-за неасцярожнасці, або іх страта 

ў выніку нядбайнага захоўвання, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 19.5. Парушэнне рэжымаў утрымання і (або) выкарыстання зон 

аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных 

каштоўнасцей 

Парушэнне рэжымаў утрымання і (або) выкарыстання зон аховы нерухомых 

матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 19.6. Невыкананне патрабаванняў аб абмежаванні правоў 

уласніка гісторыка-культурнай каштоўнасці 

Змена месца знаходжання (захоўвання), умоў утрымання і выкарыстання 

гісторыка-культурнай каштоўнасці, за выключэннем гісторыка-культурнай 

каштоўнасці, уключанай у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь, без узгаднення з 

мясцовым выканаўчым і распарадчым органам або перадача гісторыка-культурнай 

каштоўнасці ў валоданне або карыстанне Узброеным сілам Рэспублікі Беларусь, 

іншым войскам або воінскім фарміраванням Рэспублікі Беларусь – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 19.7. Парушэнне парадку ўскрыцця воінскіх пахаванняў або 

правядзення пошукавых работ 
Парушэнне парадку ўскрыцця воінскіх пахаванняў або правядзення 

пошукавых работ у месцах, дзе вяліся баявыя дзеянні ці здзяйсняліся карныя 

акцыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 19.8. Незаконны пошук археалагічных артэфактаў 

Пошук археалагічных артэфактаў, які ажыццяўляецца без дазволу на права 

правядзення археалагічных даследаванняў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, 

прылад і сродкаў здзяйснення адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі такіх прылад і сродкаў. 

  
Заўвага. Тэрмін «пошук археалагічных артэфактаў», які прымяняецца ў гэтым артыкуле, мае 

значэнне, вызначанае заканадаўствам аб культуры. 

Артыкул 19.9. Незаконнае абарачэнне археалагічных артэфактаў 



Набыццё, продаж, дарэнне, мена, заклад археалагічных артэфактаў у 

выпадках, забароненых заканадаўчымі актамі, пры адсутнасці прыкмет незаконнай 

прадпрымальніцкай дзейнасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

ГЛАВА 20 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ПАРАДКУ 

ВЫКАРЫСТАННЯ ПАЛІЎНА-ЭНЕРГЕТЫЧНЫХ РЭСУРСАЎ 

Артыкул 20.1. Нерацыянальнае выкарыстанне паліўна-энергетычных 

рэсурсаў 

1. Нерацыянальнае выкарыстанне паліўна-энергетычных рэсурсаў, якое 

выявілася ў звышнарматыўным іх расходаванні, абумоўленым невыкананнем 

патрабаванняў, устаноўленых заканадаўствам або тэхналагічнымі рэгламентамі і 

пашпартнымі данымі для дзейнага абсталявання ў частцы выкарыстання гэтых 

рэсурсаў, або ў эксплуатацыі без вытворчай неабходнасці на халастым хаду 

электрарухавікоў, электрапечаў і іншага электра-, цепла-, палівавыкарыстальнага 

абсталявання, або ў прамых стратах паліва, сціснутага паветра, вады і цеплавой 

энергіі, выкліканых няспраўнасцю абсталявання, арматуры, трубаправодаў, іх 

цеплаізаляцыі, або ў звышнарматыўным расходаванні электрычнай энергіі для 

асвятлення, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад дзесяці да чатырохсот базавых велічынь. 

2. Выкарыстанне паліўна-энергетычных рэсурсаў без зацверджаных ва 

ўстаноўленым парадку нормаў іх расходу (гранічных узроўняў спажывання паліўна-

энергетычных рэсурсаў) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

3. Выкарыстанне непрацуючых прыбораў групавога ўліку расходу вады і 

цеплавой энергіі, сістэм рэгулявання падачы цеплавой энергіі ў шматкватэрных 

жылых дамах, цэнтральных цеплавых пунктах або іх адсутнасць, а таксама 

неправядзенне разлікаў паводле паказанняў гэтых прыбораў уліку – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад 

дваццаці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 20.2. Парушэнне правілаў, якія рэгламентуюць рацыянальнае 

выкарыстанне паліўна-энергетычных рэсурсаў 
Парушэнне правілаў, якія рэгламентуюць рацыянальнае выкарыстанне 

паліўна-энергетычных рэсурсаў пры праектаванні, будаўніцтве, рэканструкцыі, 

тэхнічным пераўзбраенні або мадэрнізацыі арганізацый, будынкаў і збудаванняў, 

пры стварэнні і мадэрнізацыі транспартных сродкаў, а таксама пры ўкараненні ў 

вытворчасць новых тэхналогій, абсталявання і матэрыялаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці пяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да чатырохсот базавых велічынь. 

Артыкул 20.3. Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак 
1. Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак Рэспублікі Беларусь – 



цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да двухсот базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак Рэспублікі Беларусь, якое 

пацягнула за сабой пашкоджанне электрычных сетак або перапынак у забеспячэнні 

спажыўцоў электрычнай энергіяй або прычыненне іншага ўрону, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 20.4. Пуск газу на газавыкарыстальныя ўстаноўкі без дазволу 

органаў, якія ажыццяўляюць нагляд за выкарыстаннем газу 

Пуск газу на газавыкарыстальныя ўстаноўкі без дазволу органаў, якія 

ажыццяўляюць нагляд за выкарыстаннем газу, або невыкананне ўстаноўленага 

рэжыму і ліміту спажывання, або спажыванне газу на газавыкарыстальных 

устаноўках без зацверджаных ва ўстаноўленым парадку ўдзельных нормаў расходу 

газу, або перавышэнне такіх нормаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 20.5. Эксплуатацыя газавыкарыстальнай устаноўкі без вядзення 

ўліку расходу газу 
Эксплуатацыя газавыкарыстальнай устаноўкі (акрамя газавых пліт у дамах, дзе 

гэта не прадугледжана праектам) без вядзення ўліку расходу газу, які 

выкарыстоўваецца ва ўстаноўцы, або без сродкаў рэгулявання працэсаў гарэння 

газу ці прыбораў цеплатэхнічнага кантролю, прадугледжаных праектам 

газавыкарыстальнай устаноўкі, або без цеплаўтылізацыйнага абсталявання, якое 

забяспечвае рацыянальнае і эфектыўнае выкарыстанне газу, або з няспраўнымі 

ўказанымі сродкамі, прыборамі ці абсталяваннем – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 20.6. Парушэнне патрабаванняў аб падрыхтоўцы да працы 

рэзервовай паліўнай гаспадаркі 

Парушэнне патрабаванняў аб падрыхтоўцы газаспажывальных арганізацый да 

працы рэзервовай паліўнай гаспадаркі або да працы на вызначаных рэзервовых 

відах паліва – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 20.7. Пашкоджанне газаправодаў (акрамя магістральных) 
Пашкоджанне газаправодаў (акрамя магістральных) або іх абсталявання пры 

правядзенні работ – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 20.8. Парушэнне правілаў і нормаў бяспекі пры будаўніцтве, 

эксплуатацыі і рамонце сістэм газазабеспячэння, 



магістральных газаправодаў, нафтаправодаў, 

нафтапрадуктаправодаў 

Парушэнне правілаў і нормаў бяспекі пры будаўніцтве, эксплуатацыі і 

рамонце сістэм газазабеспячэння, магістральных газаправодаў, нафтаправодаў, 

нафтапрадуктаправодаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 20.9. Парушэнне правілаў карыстання газам у быце 
Самавольнае выкарыстанне газу або іншае парушэнне правілаў карыстання 

газам у быце, якія не прычынілі істотнай шкоды, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 20.10. Парушэнне правілаў карыстання электрычнай або 

цеплавой энергіяй 

Самавольнае падключэнне прыёмнікаў электрычнай ці цеплавой энергіі, або 

безуліковае спажыванне такой энергіі, або пашкоджанне разліковых прыбораў уліку 

расходу такой энергіі, або парушэнне схем іх падключэння, або самавольны забор 

сеткавай вады з сістэм цеплазабеспячэння, а таксама іншыя парушэнні правілаў 

карыстання электрычнай або цеплавой энергіяй – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў пяцікратным памеры сумы 

прычыненага ўрону. 

Артыкул 20.11. Парушэнне правілаў эксплуатацыі цеплавых сетак 

Пракладанне і падключэнне трубаправодаў, не прадугледжаных 

зацверджанымі праектамі цеплазабеспячэння, без допуску органаў дзяржаўнага 

энергетычнага нагляду або непрыняцце мер для падрыхтоўкі цеплавыкарыстальнага 

абсталявання для працы ў асенне-зімовы перыяд, а таксама іншыя парушэнні 

правілаў эксплуатацыі цеплавых сетак, якія пацягнулі або маглі пацягнуць за сабой 

пашкоджанне цеплавых сетак, або перапынак у падачы цеплавой энергіі 

спажыўцам, або прычыненне іншага ўрону, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 20.12. Парушэнне правілаў эксплуатацыі электрычных або 

цеплавыкарыстальных установак 

Парушэнне правілаў эксплуатацыі электрычных або цеплавыкарыстальных 

установак‚ якое стварае пагрозу жыццю і здароўю людзей, гібелі жывёл, узнікнення 

пажару або аварыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад трыццаці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 20.13. Выключаны 

ГЛАВА 21 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ 



АРХІТЭКТУРНАЙ, ГОРАДАБУДАЎНІЧАЙ І БУДАЎНІЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 

ДОБРАЎПАРАДКАВАННЯ І КАРЫСТАННЯ ЖЫЛЫМІ ПАМЯШКАННЯМІ 

Артыкул 21.1. Адступленне ад зацверджанага архітэктурнага праекта 

1. Адступленне ад зацверджанага архітэктурнага праекта, дапушчанае пры 

распрацоўцы будаўнічага праекта без узгаднення з распрацоўшчыкамі 

архітэктурнага праекта і органам, які яго зацвердзіў,– 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да дваццаці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да трыццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 21.2. Самавольнае ўнясенне змяненняў у зацверджаны 

будаўнічы праект або адступленне ад яго 

1. Самавольнае ўнясенне змяненняў у зацверджаны будаўнічы праект або 

адступленне ад яго, дапушчаныя ў ходзе яго рэалізацыі без узгаднення з 

распрацоўшчыкамі архітэктурнага і будаўнічага праектаў і органамі, якія 

зацвердзілі будаўнічы праект, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да трыццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пятнаццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 21.3. Парушэнне патрабаванняў тэхнічных нарматыўных 

прававых актаў у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і 

будаўнічай дзейнасці 

1. Невыкананне або неналежнае выкананне абавязковых для захавання 

патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі або іншых абавязковых патрабаванняў тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай 

дзейнасці пры праектаванні, правядзенні інжынерных пошукаў, будаўніцтве або 

эксплуатацыі будынкаў і аб'ектаў інжынернай інфраструктуры – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці пяці да ста базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да двухсот базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.4. Парушэнне патрабаванняў праектнай дакументацыі пры 

правядзенні будаўніча-мантажных работ 



1. Парушэнне пры правядзенні будаўніча-мантажных работ абавязковых 

патрабаванняў праектнай дакументацыі, якія забяспечваюць бяспеку жыцця і 

здароўя людзей, ахову навакольнага асяроддзя, трываласць, устойлівасць і 

эксплуатацыйную надзейнасць будынкаў, збудаванняў і іх частак, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да сямідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці пяці да двухсот базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да ста 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.5. Падпісанне дакументаў, якія змяшчаюць звесткі, што не 

адпавядаюць фактычным стану або якасці будаўніча-

мантажных работ, будаўнічых матэрыялаў, вырабаў ці 

канструкцый 

1. Падпісанне службовай асобай дакумента вытворчага кантролю, аўтарскага 

ці тэхнічнага нагляду, абследавання, выпрабавання або выканаўчай геадэзічнай 

здымкі, які змяшчае звесткі, што не адпавядаюць фактычным стану або якасці 

будаўніча-мантажных работ, будаўнічых матэрыялаў, вырабаў або канструкцый, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.6. Парушэнне парадку прыёмкі ў эксплуатацыю аб'ектаў 

будаўніцтва або прыёмкі будаўнічых, спецыяльных, 

мантажных работ 

1. Парушэнне старшынёй, членамі прыёмачнай камісіі ўстаноўленага парадку 

прыёмкі ў эксплуатацыю аб'ектаў будаўніцтва (чаргі будаўніцтва, пускавога 

комплексу), за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных часткай 5 гэтага 

артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці да пятнаццаці базавых 

велічынь. 

3. Эксплуатацыя або перадача ў эксплуатацыю аб'екта будаўніцтва (чаргі 

будаўніцтва, пускавога комплексу) без яго прыёмкі ва ўстаноўленым парадку або з 

парушэннем такога парадку прыёмкі ў эксплуатацыю – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 



4. Парушэнне ўстаноўленых тэрмінаў аздаблення фасадаў, 

добраўпарадкавання або іншых работ, выкананне якіх было перанесена пры 

прыёмцы аб'ектаў (чаргі будаўніцтва, пускавога комплексу) у эксплуатацыю, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да пяцідзесяці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

5. Падпісанне службовай асобай заказчыка, забудоўшчыка, падрадчыка ў 

будаўнічай дзейнасці або індывідуальным прадпрымальнікам, які з'яўляецца 

заказчыкам або падрадчыкам у будаўнічай дзейнасці, акта здачы-прыёмкі 

будаўнічых, спецыяльных, мантажных работ, выкананых з парушэннямі 

патрабаванняў праектнай дакументацыі, тэхнічных нарматыўных прававых актаў, 

або акта прыёмкі аб'екта будаўніцтва ў эксплуатацыю з такімі парушэннямі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

6. Падпісанне службовай асобай эксплуатуючай арганізацыі пры прыёмцы ў 

эксплуатацыю аб'ектаў, закончаных будаўніцтвам, дакумента аб магчымасці 

забеспячэння аб'екта знешнімі вонкавымі камунікацыямі халоднага і гарачага 

водазабеспячэння, каналізацыі, энергазабеспячэння, электрасувязі, які не адпавядае 

фактычнаму стану такіх камунікацый, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

7. Падпісанне прадстаўніком дзяржаўнага органа, іншай дзяржаўнай 

арганізацыі пры прыёмцы ў эксплуатацыю аб'екта будаўніцтва не адпаведнага 

рэчаіснасці заключэння аб адпаведнасці такога аб'екта праектнай дакументацыі, 

патрабаванням бяспекі і эксплуатацыйнай надзейнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.7. Завышэнне аб'ёмаў і (або) кошту выкананых будаўніча-

мантажных работ 

1. Завышэнне падрадчыкам (субпадрадчыкам) аб'ёмаў і (або) кошту будаўніча-

мантажных і іншых работ, выдаткаў пры будаўніцтве (рэканструкцыі, рамонце), 

выкананых і праведзеных за кошт сродкаў бюджэту, у тым ліку дзяржаўных 

мэтавых бюджэтных фондаў, або за кошт сродкаў дзяржаўных пазабюджэтных 

фондаў, або за кошт адлічэнняў на капітальны рамонт дапаможных памяшканняў, 

канструктыўных элементаў, інжынерных сістэм жылога дома ці з прыцягненнем 

ільготных крэдытаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу (за 

выключэннем бюджэтных арганізацый) – у памеры да ста пяцідзесяці працэнтаў ад 

сумы завышэння. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае заказчыкам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу (за 

выключэннем бюджэтных арганізацый) – у памеры да пяцідзесяці працэнтаў ад 

сумы завышэння. 

3. Выяўленае пры кантрольным абмеры завышэнне аб'ёмаў і (або) кошту 

будаўніча-мантажных работ, выдаткаў пры будаўніцтве (рэканструкцыі, рамонце), 

выкананых і праведзеных за кошт сродкаў бюджэту, у тым ліку дзяржаўных 



мэтавых бюджэтных фондаў, або за кошт сродкаў дзяржаўных пазабюджэтных 

фондаў, або за кошт адлічэнняў на капітальны рамонт дапаможных памяшканняў, 

канструктыўных элементаў, інжынерных сістэм жылога дома ці з прыцягненнем 

ільготных крэдытаў, прычынай якога з’явіліся памылкі праектных арганізацый, 

дапушчаныя ў праектна-каштарыснай дакументацыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу (заказчыка, праектную арганізацыю і органы 

дзяржаўнай экспертызы) – у памеры да пяцідзесяці працэнтаў ад сумы завышэння. 

4. Дзеянне, прадугледжанае часткай 3 гэтага артыкула, здзейсненае паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж 

парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу (заказчыка, праектную арганізацыю і 

органы дзяржаўнай экспертызы) – у памеры пяцідзесяці працэнтаў ад сумы 

завышэння з пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю або без пазбаўлення. 

Артыкул 21.8. Неналежнае выкананне работ, якое пацягнула за сабой 

завышэнне аб'ёмаў або кошту выкананых будаўніча-

мантажных работ і праведзеных выдаткаў 
Неналежнае ажыццяўленне інжынерам (інжынернай арганізацыяй) функцый 

тэхнічнага нагляду за будаўніцтвам жылога дома па дагаворы з арганізацыяй 

забудоўшчыкаў, якое пацягнула за сабой завышэнне аб'ёмаў або кошту выкананых 

будаўніча-мантажных работ і праведзеных выдаткаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры трыццаці пяці працэнтаў сумы 

завышэння, а на юрыдычную асобу – у памеры трыццаці пяці працэнтаў сумы 

завышэння. 

Артыкул 21.9. Парушэнне парадку падачы інфармацыі аб аварыях 

будынкаў і збудаванняў і іх расследавання 

Непадача індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай ва 

ўстаноўленым парадку звестак аб аварыях будынкаў і збудаванняў, іх частак і 

элементаў канструкцый або матэрыялаў расследавання аварый, а таксама 

парушэнне ўстаноўленага парадку іх расследавання або неправядзенне 

расследавання гэтых аварый – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.10. Непадача звестак аб аварыях на небяспечных вытворчых 

аб'ектах 

Непадача  індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай ва 

ўстаноўленым парадку звестак аб аварыях на небяспечных вытворчых аб'ектах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.11. Парушэнне патрабаванняў да ўтрымання будаўнічай 

пляцоўкі 

Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

патрабаванняў нарматыўнай дакументацыі і праекта правядзення работ па 

арганізацыі, агароджванні або ўтрыманні будаўнічай пляцоўкі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.12. Самавольнае будаўніцтва 



Самавольнае будаўніцтва жылых дамоў, вытворчых, гаспадарчых, культурна-

бытавых або іншых будынкаў і збудаванняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 21.13. Парушэнне архітэктурнага рашэння фасада будынка або 

збудавання 

Самавольныя пераабсталяванне, перафарбоўванне або іншае змяненне 

балконаў, лоджый і іншых архітэктурных і канструктыўных элементаў фасадаў 

жылых дамоў, іншых будынкаў і збудаванняў, устаноўка на фасадах, балконах, 

лоджыях, дахах спадарожнікавых і іншых антэн, а таксама непрыняцце мер для 

падтрымання ў належным стане знешняга віду жылых дамоў, іншых будынкаў, 

збудаванняў і агароджаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пятнаццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 21.14. Парушэнне правілаў добраўпарадкавання і ўтрымання 

населеных пунктаў 

1. Загрувашчанне вуліц, плошчаў, двароў, іншых зямель агульнага карыстання 

будаўнічымі матэрыяламі і іншымі прадметамі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяці да дзесяці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад дзесяці да дваццаці базавых велічынь. 

2. Парушэнне іншых правілаў добраўпарадкавання і ўтрымання населеных 

пунктаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці пяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 21.15. Парушэнне парадку правядзення раскопак 
Правядзенне без адпаведнага дазволу раскопак вуліц, плошчаў, двароў, іншых 

зямель агульнага карыстання, адсутнасць агароджаў у месцах правядзення раскопак 

або неналежнае іх утрыманне, а таксама непрыняцце мер для прывядзення месцаў 

раскопак у парадак ва ўстаноўленыя тэрміны – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 21.16. Парушэнне правілаў карыстання жылымі памяшканнямі 

1. Парушэнне правілаў карыстання жылымі памяшканнямі або ўтрымання 

жылых і дапаможных памяшканняў жылога дома (за выключэннем аплаты за 

тэхнічнае абслугоўванне жылых памяшканняў і карыстанне імі, за камунальныя 

паслугі, якія аказваюцца насельніцтву, адлічэнняў на капітальны рамонт), 

канструктыўных элементаў і інжынерных сістэм або самавольныя пераўладкаванне 

і (або) перапланіроўка жылых і (або) нежылых памяшканняў, у тым ліку 

інжынерных сістэм, без змянення нясучай здольнасці канструкцый, а таксама 

выкарыстанне не па прызначэнні жылых памяшканняў, прыдатных для 

пражывання, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – ад трыццаці да пяцідзесяці базавых велічынь. 



2. Самавольныя пераўладкаванне і (або) перапланіроўка жылых і (або) 

нежылых памяшканняў, якія прывялі да зніжэння нясучай здольнасці 

канструктыўных элементаў будынка, а таксама пераабсталяванне вентыляцыйных 

шахт і каналаў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да сямідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.17. Парушэнне парадку правядзення працэдур закупак пры 

будаўніцтве 
1. Неправядзенне або незахаванне парадку правядзення службовай асобай або 

індывідуальным прадпрымальнікам у прадугледжаных заканадаўчымі актамі 

выпадках працэдур закупак пры будаўніцтве аб'ектаў, якія фінансуюцца поўнасцю 

або часткова за кошт бюджэтных сродкаў, пры кошце будаўніцтва аб'ектаў ад шасці 

тысяч да ста тысяч базавых велічынь, у тым ліку пры размяшчэнні заказаў, 

неабходных для будаўніцтва такіх аб'ектаў, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да дваццаці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні пры кошце будаўніцтва аб'ектаў сто тысяч базавых велічынь і 

больш, у тым ліку пры ажыццяўленні будаўніцтва за кошт іншых крыніц, за 

выключэннем будаўніцтва аб'ектаў, якія поўнасцю фінансуюцца за кошт сродкаў 

замежных інвестараў, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да трыццаці базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад пяцісот да тысячы базавых велічынь. 

3. Даванне службовай асобай даручэння на аплату бюджэтных 

абавязацельстваў пры будаўніцтве аб'ектаў за кошт бюджэтных сродкаў без 

правядзення працэдур закупак у выпадках, устаноўленых заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. 1. Пад бюджэтнымі сродкамі ў гэтым артыкуле і артыкулах 21.20 і 21.21 гэтага 

Кодэкса разумеюцца сродкі рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, у тым ліку дзяржаўных 

мэтавых бюджэтных фондаў, а таксама дзяржаўных пазабюджэтных фондаў, знешніх дзяржаўных 

пазык і знешніх пазык, прыцягнутых пад гарантыі Урада Рэспублікі Беларусь, крэдытаў банкаў 

Рэспублікі Беларусь, выдадзеных пад гарантыі Урада Рэспублікі Беларусь, абласных і Мінскага 

гарадскога выканаўчых камітэтаў. 

2. Пад будаўніцтвам аб'ектаў у гэтым артыкуле разумеюцца ўзвядзенне, рэканструкцыя, 

капітальны рамонт, рэстаўрацыя, добраўпарадкаванне, знос аб'ектаў. 

Артыкул 21.18. Парушэнне тэрмінаў афармлення і выдачы дазвольнай 

дакументацыі 

Парушэнне службовай асобай мясцовага выканаўчага і распарадчага органа 

ўстаноўленых тэрмінаў афармлення і выдачы дазвольнай дакументацыі, неабходнай 

для размяшчэння, праектавання і будаўніцтва жылых дамоў, аб'ектаў інжынернай, 

транспартнай і сацыяльнай інфраструктуры ў населеных пунктах, калі іншае не 

прадугледжана заканадаўчымі актамі, а таксама ўскладанне на заказчыка, 

забудоўшчыка абавязку па аказанні паслуг, звязаных з падрыхтоўкай, афармленнем 

і ўзгадненнем такой дакументацыі, – 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=21.20
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194&q_id=&type=trans#&Article=21.21


цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.19. Парушэнне заканадаўства ў сферы будаўніцтва 

Будаўніцтва, уключаючы рэканструкцыю, рамонт, рэстаўрацыю, 

добраўпарадкаванне аб'екта (чаргі будаўніцтва, пускавога комплексу), а таксама 

выкананне відаў, этапаў, комплексаў будаўніча-мантажных работ без наяўнасці 

праектна-каштарыснай дакументацыі, распрацаванай ва ўстаноўленым парадку, калі 

іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі, або па праектна-каштарыснай 

дакументацыі, якая не прайшла абавязковую дзяржаўную экспертызу, або па 

праектна-каштарыснай дакументацыі, не зацверджанай ва ўстаноўленым парадку, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да трохсот базавых велічынь. 

Артыкул 21.20. Парушэнне абавязацельстваў, прадугледжаных дагаворам 

будаўнічага падраду 
1. Незабеспячэнне службовай асобай заказчыка, забудоўшчыка ў будаўнічай 

дзейнасці або індывідуальным прадпрымальнікам, які з'яўляецца заказчыкам, 

забудоўшчыкам у будаўнічай дзейнасці, выканання абавязацельстваў, 

прадугледжаных дагаворам будаўнічага падраду, пры ўзвядзенні, рэканструкцыі, 

капітальным рамонце, рэстаўрацыі, добраўпарадкаванні аб'ектаў, якія фінансуюцца 

поўнасцю або часткова за кошт бюджэтных сродкаў, а таксама пры будаўніцтве 

жылых дамоў (за выключэннем таго, якое фінансуецца ў поўным аб'ёме за кошт 

сродкаў замежных інвестараў), якое выявілася ў нематываванай (неабгрунтаванай) 

адмове ад падпісання дакументаў, якія пацвярджаюць выкананне будаўнічых, 

спецыяльных, мантажных работ, або парушэнні тэрмінаў правядзення разлікаў за 

выкананыя і прынятыя ва ўстаноўленым парадку работы, або ў неабгрунтаваным 

парушэнні тэрмінаў пастаўкі матэрыяльных рэсурсаў, пастаўка якіх дагаворам 

ускладзена на заказчыка, забудоўшчыка, і якое пацягнула за сабой перавышэнне 

тэрмінаў выканання работ або прыёмкі выкананых работ, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Незабеспячэнне службовай асобай падрадчыка ў будаўнічай дзейнасці або 

індывідуальным прадпрымальнікам, які з'яўляецца падрадчыкам у будаўнічай 

дзейнасці, выканання абавязацельстваў, прадугледжаных дагаворам будаўнічага 

падраду, пры ўзвядзенні, рэканструкцыі, капітальным рамонце, рэстаўрацыі, 

добраўпарадкаванні аб'ектаў, якія фінансуюцца поўнасцю або часткова за кошт 

бюджэтных сродкаў, а таксама пры будаўніцтве жылых дамоў (за выключэннем 

таго, якое фінансуецца ў поўным аб'ёме за кошт сродкаў замежных інвестараў), якое 

выявілася ў перавышэнні ўстаноўленых у дагаворы (графіку вытворчасці работ) 

тэрмінаў здачы будаўнічых, спецыяльных, мантажных работ або аб'екта ў 

эксплуатацыю, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

3. Невыкананне, несвоечасовае выкананне падрадчыкам у будаўнічай 

дзейнасці абавязацельстваў па ліквідацыі выніку будаўнічых, спецыяльных, 

мантажных работ неналежнай якасці, выяўленага ў перыяд гарантыйнага тэрміну 

эксплуатацыі аб'екта, калі такія абавязацельствы прадугледжаны ў дагаворы 

будаўнічага падраду, – 



цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры ад дзесяці да ста базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці 

да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 21.21. Адступленне ў дагаворы будаўнічага падраду ад істотных 

умоў, сфарміраваных па выніках правядзення працэдур 

закупак 

Не прадугледжанае заканадаўствам адступленне заказчыкам, забудоўшчыкам, 

падрадчыкам у будаўнічай дзейнасці ў заключаным дагаворы будаўнічага падраду 

ад істотных умоў, сфарміраваных па выніках правядзення працэдур закупак, пры 

ўзвядзенні, рэканструкцыі, капітальным рамонце, рэстаўрацыі, добраўпарадкаванні 

аб'ектаў, якія фінансуюцца поўнасцю або часткова за кошт бюджэтных сродкаў, а 

таксама пры будаўніцтве жылых дамоў (за выключэннем таго, якое фінансуецца ў 

поўным аб'ёме за кошт сродкаў замежных інвестараў), якое пацягнула за сабой 

павелічэнне кошту будаўніцтва аб'екта або тэрмінаў выканання будаўнічых, 

спецыяльных, мантажных работ або тэрмінаў здачы работ ці аб'екта ў 

эксплуатацыю, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 21.22. Парушэнне тэрмінаў выканання праектных і 

вышукальных работ 

Парушэнне тэрмінаў выканання праектных і вышукальных работ, 

прадугледжаных дагаворам на выкананне такіх работ, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 21.23. Невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў пры 

ажыццяўленні тэхнічнага ці аўтарскага нагляду 
1. Невыкананне або неналежнае выкананне прадстаўніком тэхнічнага ці 

аўтарскага нагляду абавязкаў, устаноўленых тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі 

актамі, дагаворам на аказанне такіх паслуг, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пятнаццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.24. Парушэнне парадку ўзгаднення праектнай дакументацыі 

Прад'яўленне службовай асобай дзяржаўнага органа, іншай дзяржаўнай 

арганізацыі дадатковых патрабаванняў да праектнай дакументацыі пры правядзенні 

яе ўзгаднення, калі такая дакументацыя распрацавана ва ўстаноўленым парадку ў 

адпаведнасці з патрабаваннямі нарматыўных прававых актаў, тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў, узаемазвязаных з тэхнічным рэгламентам Рэспублікі 

Беларусь, які ўстанаўлівае патрабаванні да бяспекі будынкаў, збудаванняў, 

будаўнічых матэрыялаў і вырабаў, заключэннямі, тэхнічнымі ўмовамі на 

інжынерна-тэхнічнае забеспячэнне аб'екта будаўніцтва, выдадзенымі дзяржаўным 



органам, іншай дзяржаўнай арганізацыяй і ўключанымі ў склад дазвольнай 

дакументацыі на праектаванне і будаўніцтва аб'екта, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.25. Парушэнне тэрмінаў распрацоўкі горадабудаўнічай 

дакументацыі 

Парушэнне службовай асобай устаноўленых заканадаўствам тэрмінаў 

распрацоўкі горадабудаўнічай дакументацыі, забяспечанай фінансаваннем, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 21.26. Парушэнне тэрмінаў праектавання, будаўніцтва, 

тэхнічнага перааснашчэння вытворчасцей прадукцыі 

дрэваапрацоўкі 

Парушэнне падрадчыкам (субпадрадчыкам, праектнай арганізацыяй) тэрмінаў 

праектавання або будаўніцтва аб'ектаў (чэргаў будаўніцтва, пускавых комплексаў), 

у тым ліку перавышэнне нарматыўных тэрмінаў будаўніцтва, тэрмінаў выканання 

асобных відаў будаўнічых, спецыяльных, мантажных і іншых работ, тэхнічнага 

перааснашчэння вытворчасцей прадукцыі дрэваапрацоўкі, устаноўленых дагаворамі 

або праектнай дакументацыяй, пры рэалізацыі інвестыцыйных праектаў па 

стварэнні (будаўніцтве), тэхнічным перааснашчэнні, мадэрнізацыі і рэканструкцыі 

вытворчасцей прадукцыі дрэваапрацоўкі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да трохсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

ГЛАВА 22 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ Ў ГАЛІНЕ СУВЯЗІ І 

ІНФАРМАЦЫІ 

Артыкул 22.1. Выключаны 

Артыкул 22.2. Парушэнне парадку рэгістрацыі, увозу на тэрыторыю 

Рэспублікі Беларусь радыёэлектронных сродкаў і (або) 

высокачастотных прылад 

1. Парушэнне парадку рэгістрацыі, увозу на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь 

радыёэлектронных сродкаў і (або) высокачастотных прылад – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

дваццаці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага 

правапарушэння або без канфіскацыі. 

Артыкул 22.3. Незахаванне парадку выкарыстання радыёчастотнага 

спектра 

1. Незахаванне ўстаноўленага парадку выкарыстання радыёчастотнага 

спектра – 



цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

папярэджанне ці накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – ад 

дваццаці да ста пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 22.4. Парушэнне правілаў аховы ліній і збудаванняў сувязі 
1. Парушэнне правілаў аховы ліній і збудаванняў сувязі, калі яно не пацягнула 

за сабой перапынку сувязі, тэле- і радыёвяшчання, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь. 

2. Пашкоджанне з-за неасцярожнасці ліній і збудаванняў сувязі, тэлебачання і 

радыёвяшчання, якое пацягнула за сабой перапынак сувязі, тэле- і радыёвяшчання, 

калі ў гэтым дзеянні няма саставу злачынства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 22.5. Самавольнае выкарыстанне сетак электрасувязі 

1. Самавольныя выкарыстанне сетак электрасувязі або падключэнне да іх 

любых сродкаў электрасувязі ці прылад, а таксама падключэнне да сетак 

электрасувязі сродкаў электрасувязі, якія не прайшлі пацвярджэнне адпаведнасці 

патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі– 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 22.6. Несанкцыянаваны доступ да камп’ютарнай інфармацыі 

Несанкцыянаваны доступ да інфармацыі, якая захоўваецца ў камп’ютарнай 

сістэме, сетцы або на машынных носьбітах, які суправаджаецца парушэннем 

сістэмы абароны, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь.  

Артыкул 22.7. Парушэнне правілаў абароны інфармацыі 
1. Парушэнне ўмоў, прадугледжаных спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй), які 

дае права на ажыццяўленне дзейнасці ў галіне абароны інфармацыі (за 

выключэннем звестак, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі), – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь. 

2. Выкарыстанне інфармацыйных сістэм, баз і банкаў даных, а таксама сродкаў 

абароны інфармацыі, якія не прайшлі пацвярджэнне адпаведнасці патрабаванням 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і 

стандартызацыі, калі яны ў адпаведнасці з заканадаўствам падлягаюць абавязковаму 



пацвярджэнню адпаведнасці (за выключэннем сродкаў абароны звестак, якія 

з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі), – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй гэтых сродкаў абароны інфармацыі або без канфіскацыі, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да дваццаці базавых велічынь з 

канфіскацыяй гэтых сродкаў абароны інфармацыі або без канфіскацыі, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй гэтых 

сродкаў абароны інфармацыі або без канфіскацыі. 

3. Парушэнне ўмоў, прадугледжаных спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй), які 

дае права на правядзенне работ, звязаных з выкарыстаннем і абаронай звестак, якія 

з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, стварэннем сродкаў, прызначаных для абароны 

звестак, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, ажыццяўленнем мерапрыемстваў і 

(або) аказаннем паслуг па абароне звестак, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі 

сакрэтамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь. 

4. Выкарыстанне сродкаў, прызначаных для абароны звестак, якія з’яўляюцца 

дзяржаўнымі сакрэтамі, што не прайшлі пацвярджэнне адпаведнасці патрабаванням 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і 

стандартызацыі – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да сарака базавых 

велічынь з канфіскацыяй гэтых сродкаў або без канфіскацыі, на індывідуальнага 

прадпрымальніка – ад ста да ста пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй гэтых 

сродкаў або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – ад двухсот да трохсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй гэтых сродкаў або без канфіскацыі. 

Артыкул 22.8. Незаконная дзейнасць у галіне абароны інфармацыі 

1. Займанне відамі дзейнасці ў галіне абароны інфармацыі (за выключэннем 

звестак, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі) без атрымання ва ўстаноўленым 

парадку спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), калі такі спецыяльны дазвол (ліцэнзія) у 

адпаведнасці з заканадаўствам абавязковы, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да трыццаці базавых велічынь з 

канфіскацыяй сродкаў абароны інфармацыі або без канфіскацыі, а на юрыдычную 

асобу – ад трыццаці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй сродкаў абароны 

інфармацыі або без канфіскацыі. 

2. Займанне відамі дзейнасці, звязанай з выкарыстаннем і абаронай звестак, 

якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, стварэннем сродкаў, прызначаных для 

абароны звестак, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, ажыццяўленнем 

мерапрыемстваў і (або) аказаннем паслуг па абароне звестак, якія з’яўляюцца 

дзяржаўнымі сакрэтамі, без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста базавых 

велічынь з канфіскацыяй створаных без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) сродкаў 

абароны звестак, якія з’яўляюцца дзяржаўнымі сакрэтамі, або без канфіскацыі, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да трохсот базавых велічынь з канфіскацыяй створаных 

без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) сродкаў абароны звестак, якія з’яўляюцца 

дзяржаўнымі сакрэтамі, або без канфіскацыі. 



Артыкул 22.9. Парушэнне заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі 

1. Парушэнне заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі, якое выявілася ў 

незаконным абмежаванні свабоды масавай інфармацыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Парушэнне ўстаноўленага парадку рассылкі абавязковых бясплатных 

экзэмпляраў перыядычных друкаваных выданняў, распаўсюджвання эратычных 

выданняў, апублікавання сродкам масавай інфармацыі абвяржэння, а таксама 

незаконны выраб і (або) распаўсюджванне прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

3. Парушэнне сродкам масавай інфармацыі заканадаўства аб сродках масавай 

інфармацыі паўторна на працягу аднаго года пасля вынясення ў дачыненні да яго 

пісьмовага папярэджання, за выключэннем выпадку, прадугледжанага часткай 

31 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры ад дваццаці да ста базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да 

пяцісот базавых велічынь. 

31. Распаўсюджванне сродкам масавай інфармацыі інфармацыі, 

распаўсюджванне якой забаронена ў сродках масавай інфармацыі ў адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі, за выключэннем выпадкаў, калі адказнасць за 

распаўсюджванне такой інфармацыі прадугледжана іншымі артыкуламі Асаблівай 

часткі гэтага Кодэкса, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры да двухсот 

базавых велічынь. 

32. Распаўсюджванне ўладальнікам інтэрнэт-рэсурсу, не зарэгістраванага ў 

якасці сеткавага выдання, інфармацыі, распаўсюджванне якой забаронена на 

інтэрнэт-рэсурсах у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, за выключэннем 

выпадкаў, калі адказнасць за распаўсюджванне такой інфармацыі прадугледжана 

іншымі артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

4. Атрыманне грашовых сродкаў і (або) іншай маёмасці ў мэтах фінансавання 

сродкаў масавай інфармацыі ад замежных юрыдычных асоб, замежных грамадзян і 

асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, у выпадках, калі гэта забаронена заканадаўчымі актамі, а таксама ад 

ананімных крыніц – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй атрыманых сродкаў і (або) іншай 

маёмасці. 

Артыкул 22.10. Незаконная адмова ў доступе да архіўнага дакумента 
Незаконная адмова службовай асобы ў доступе да архіўнага дакумента – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

Артыкул 22.11. Парушэнне заканадаўства ў сферы архіўнай справы і 

справаводства 

Выдзяленне памяшканняў для захоўвання дакументаў з парушэннем 

устаноўленых заканадаўствам нормаў, адабранне памяшканняў архіваў і (або) 

выкарыстанне іх не па прызначэнні, а таксама невыкананне абавязку па перадачы 
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дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь у дзяржаўныя 

архівы ў выпадках і (або) тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 22.12. Выключаны 

Артыкул 22.13. Выдаванне камерцыйнай або іншай тайны, якая 

ахоўваецца законам, або персанальных даных 

Наўмыснае выдаванне камерцыйнай або іншай тайны, якая ахоўваецца 

законам, без згоды яе ўладальніка або наўмыснае незаконнае выдаванне 

персанальных даных асобай, якой камерцыйная ці іншая тайна, якая ахоўваецца 

законам, або персанальныя даныя вядомыя ў сувязі з яе прафесійнай або службовай 

дзейнасцю, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 22.14. Парушэнне ўстаноўленага парадку рассылкі абавязковых 

бясплатных экзэмпляраў дакументаў 

Парушэнне ўстаноўленага парадку рассылкі абавязковых бясплатных 

экзэмпляраў дакументаў, якія не адносяцца да перыядычных друкаваных 

выданняў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 22.15. Выдаванне службовай тайны з-за неасцярожнасці 

Выдаванне службовай тайны або страта дакументаў ці камп’ютарнай 

інфармацыі, якія змяшчаюць звесткі, што з’яўляюцца такой тайнай, або прадметаў, 

звесткі аб якіх з’яўляюцца такой тайнай, здзейсненыя з-за неасцярожнасці асобай, 

якая мае або мела да іх доступ, калі страта з’явілася вынікам парушэння 

ўстаноўленых правілаў абыходжання з указанымі дакументамі, камп’ютарнай 

інфармацыяй ці прадметамі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 22.16. Парушэнне патрабаванняў аб выкарыстанні 

нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт 
1.  Рэалізацыя тавараў, выкананне работ, аказанне паслуг на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь з выкарыстаннем інфармацыйных сетак, сістэм і рэсурсаў, якія 

маюць падключэнне да сеткі Інтэрнэт, не размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь і (або) не зарэгістраваных ва ўстаноўленым парадку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых велічынь. 

2. Парушэнне патрабаванняў заканадаўчых актаў  аб ідэнтыфікацыі абаненцкіх 

прылад пры аказанні інтэрнэт-паслуг і (або) карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг у 

пунктах калектыўнага карыстання інтэрнэт-паслугамі, уліку і захоўванні звестак аб 

абаненцкіх прыладах, персанальных даных карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг, а 

таксама звестак аб аказаных інтэрнэт-паслугах – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да пятнаццаці базавых 

велічынь. 



3. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб абмежаванні доступу 

карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг да інфармацыі, забароненай да распаўсюджвання ў 

адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых велічынь. 

4. Невыкананне ўладальнікам інтэрнэт-рэсурсу паведамлення Міністэрства 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці выдалення паведамлення або 

матэрыялу, накіраваных на незаконнае абарачэнне наркатычных сродкаў, 

псіхатропных рэчываў, іх прэкурсараў і аналагаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дваццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь. 

5. Невыкананне пастаўшчыком інтэрнэт-паслуг прадугледжаных 

заканадаўчымі актамі абавязкаў па фарміраванні і захоўванні актуальных звестак аб 

інфармацыйных рэсурсах, якія наведваюцца карыстальнікамі інтэрнэт-паслуг – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

ГЛАВА 23 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ПАРАДКУ 

КІРАВАННЯ 

Артыкул 23.1. Невыкананне пісьмовага патрабавання (прадпісання) 

Невыкананне, неналежнае або несвоечасовае выкананне пісьмовага 

патрабавання (прадпісання) аб ліквідацыі парушэнняў, аб прыпыненні (забароне) 

вытворчасці і (або) рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), эксплуатацыі транспартных 

сродкаў, вынесенага ў адпаведнасці з заканадаўчым актам упаўнаважанай 

службовай асобай дзяржаўнага органа (арганізацыі), або неінфармаванне 

дзяржаўнага органа (арганізацыі) ва ўстаноўлены тэрмін аб выкананні такога 

патрабавання (прадпісання) – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.2. Перашкода правядзенню праверкі, экспертызы 
Перашкода ўпаўнаважанай службовай асобе дзяржаўнага органа (арганізацыі) 

у правядзенні праверкі, экспертызы, у атрыманні доступу да інфармацыйных сістэм 

і баз даных або ў ажыццяўленні іншых дзеянняў, прадугледжаных заканадаўствам, 

або стварэнне ўмоў, якія перашкаджаюць іх правядзенню, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.3. Умяшанне ў вырашэнне справы аб адміністрацыйным 

правапарушэнні 

Уздзеянне ў якой бы там ні было форме на службовую асобу, якая вядзе 

адміністрацыйны працэс, з мэтай перашкодзіць усебаковаму, поўнаму і 

аб'ектыўнаму разгляду справы або з мэтай дабіцца вынясення незаконнага 

рашэння – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 



Артыкул 23.4. Непадпарадкаванне законнаму распараджэнню або 

патрабаванню службовай асобы пры выкананні ёй службовых 

паўнамоцтваў 

Непадпарадкаванне законнаму распараджэнню або патрабаванню службовай 

асобы дзяржаўнага органа (арганізацыі) пры выкананні ёй службовых паўнамоцтваў 

асобай, не падначаленай ёй па службе, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пяцідзесяці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 23.5. Абраза службовай асобы пры выкананні ёй службовых 

паўнамоцтваў 

Абраза службовай асобы дзяржаўнага органа (арганізацыі) пры выкананні ёй 

службовых паўнамоцтваў асобай, не падначаленай ёй па службе, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.6. Выключаны 

Артыкул 23.7. Парушэнне парадку льготнага крэдытавання 

1. Уключэнне ў спісы для льготнага крэдытавання асоб, якія не стаяць на ўліку 

маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, або прынятых на такі ўлік з 

парушэннем заканадаўства, або падлеглых зняццю з уліку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

2. Ухіленне ад падачы дадатковых дакументаў, якія пацвярджаюць законнасць 

уключэння грамадзян у спісы для льготнага крэдытавання, а таксама непадача іх у 

дзесяцідзённы тэрмін без уважлівых прычын – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

3. Уключэнне службовай асобай мясцовага выканаўчага і распарадчага органа 

ў спісы льготнага крэдытавання на атрыманне льготных крэдытаў на капітальны 

рамонт і рэканструкцыю жылых памяшканняў, будаўніцтва інжынерных сетак, 

узвядзенне гаспадарчых памяшканняў і пабудоў грамадзян, якія пастаянна 

пражываюць і працуюць у населеных пунктах колькасцю насельніцтва да 20 тысяч 

чалавек, якія не маюць на момант такога ўключэння права на атрыманне льготнага 

крэдыту, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 23.8. Парушэнне парадку працы з маёмасцю 

1. Парушэнне парадку ўліку, захоўвання, ацэнкі маёмасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь. 

2. Парушэнне тэрмінаў пералічэння ў бюджэт або на рахунак упаўнаважанага 

органа грашовых сродкаў, атрыманых ад рэалізацыі або перадачы для ўласнага ці 

іншага выкарыстання маёмасці, або парушэнне ўстаноўленага парадку рэалізацыі 

(іншага выкарыстання) маёмасці – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь, 

а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

3. Невыкананне юрыдычнай асобай абавязку атрымаць маёмасць, якая 

перадаецца ёй ва ўстаноўленым парадку для рэалізацыі, прамысловай перапрацоўкі 

(у тым ліку ўтылізацыі), знішчэння, або накіраваць спецыяліста (таваразнаўцу) для 

прыёмкі маёмасці па колькасці і якасці ад упаўнаважанага органа для яе наступнага 



ўліку, або правесці ацэнку маёмасці ў выпадку атрымання ва ўстаноўленым парадку 

заявы на ацэнку – 

цягне за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь. 

  
Заўвага. Пад маёмасцю ў гэтым артыкуле разумеецца маёмасць (за выключэннем грашовых 

сродкаў, каштоўных папер, а таксама доляў у статутных фондах юрыдычных асоб), адабраная, 

арыштаваная, а таксама канфіскаваная па прыгаворы (пастанове) суда або накіраваная ў даход 

дзяржавы іншым спосабам, маёмасць, на якую накіроўваецца спагнанне ў кошт нявыкананага 

падатковага абавязацельства, незаплачаных пеняў, і маёмасць, вызваленая ад арышту органам, які 

вядзе крымінальны працэс. 

Артыкул 23.9. Парушэнне парадку дэкларавання даходаў і маёмасці 

Непадача ва ўстаноўлены заканадаўствам тэрмін дэкларацыі аб даходах і 

маёмасці асобай, абавязанай у адпаведнасці з заканадаўствам аб барацьбе з 

карупцыяй падаваць такую дэкларацыю, або ўказанне ў ёй няпоўных ці 

недакладных звестак аб даходах і (або) маёмасці, якія падлягаюць дэклараванню, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дваццаці базавых велічынь. 

  
Заўвага. Не з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным гэтым 

артыкулам, указанне ў дэкларацыі аб даходах і маёмасці: 

няпоўных звестак аб даходах, калі памер даходаў, не ўказаных у дэкларацыі аб даходах і 

маёмасці, не перавышае 20 працэнтаў агульнай сумы даходаў, якія падлягаюць дэклараванню; 

недакладных звестак аб памеры даходаў, калі памер даходаў, недакладна ўказаны ў 

дэкларацыі аб даходах і маёмасці, адхіляецца ад фактычнага памеру такіх даходаў не больш чым на 

20 працэнтаў; 

недакладных звестак аб даце набыцця маёмасці (долі ў праве ўласнасці на маёмасць); 

недакладных звестак аб плошчы зямельных участкаў, капітальных будынін (будынкаў, 

збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, машына-месцаў; 

недакладных звестак аб кошце маёмасці (долі ў праве ўласнасці на маёмасць), калі кошт 

маёмасці (долі ў праве ўласнасці на маёмасць), недакладна ўказаны ў дэкларацыі аб даходах і 

маёмасці, адхіляецца ад фактычнага кошту такой маёмасці (долі ў праве ўласнасці на маёмасць) не 

больш чым на 20 працэнтаў; 

няпоўных або недакладных звестак аб даходах і (або) маёмасці, якія падлягаюць 

дэклараванню, калі асоба падала ўдакладненую дэкларацыю аб даходах і маёмасці ў дзяржаўны 

орган, іншую арганізацыю, службовай асобе, якія праводзяць праверку паўнаты і сапраўднасці 

звестак, указаных у дэкларацыі, да складання дзяржаўным органам, іншай арганізацыяй, службовай 

асобай заключэння аб выніках праверкі паўнаты і сапраўднасці звестак аб даходах і маёмасці, 

указаных у дэкларацыі аб даходах і маёмасці. 

Артыкул 23.10. Выключаны 

Артыкул 23.11. Парушэнне патрабаванняў абавязковага пацвярджэння 

адпаведнасці прадукцыі (работ, паслуг) патрабаванням 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі, тэхнічных рэгламентаў 

1. Рэалізацыя прадукцыі (выкананне работ, аказанне паслуг), у тым ліку 

імпартаванай, якая падлягае абавязковаму пацвярджэнню адпаведнасці 

патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі, без наяўнасці сертыфіката адпаведнасці або 

дэкларацыі аб адпаведнасці Нацыянальнай сістэмы пацвярджэння адпаведнасці 

Рэспублікі Беларусь або сертыфіката адпаведнасці ці дэкларацыі аб адпаведнасці, 

аформленых па адзінай форме, або з неправамерным выкарыстаннем знакаў 



адпаведнасці Нацыянальнай сістэмы пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі 

Беларусь – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да ста працэнтаў ад кошту рэалізаванай прадукцыі 

(выкананых работ, аказаных паслуг), а пры немагчымасці яго выяўлення – да 

трохсот базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне 

штрафу ў памеры да ста працэнтаў ад кошту рэалізаванай прадукцыі (выкананых 

работ, аказаных паслуг), а пры немагчымасці яго выяўлення – да пяцісот базавых 

велічынь. 

2. Вытворчасць, рэалізацыя і выкарыстанне (абарачэнне) індывідуальным 

прадпрымальнікам або юрыдычнай асобай хімічных, біялагічных рэчываў, 

матэрыялаў і вырабаў з іх, прадукцыі вытворча-тэхнічнага прызначэння, тавараў 

для асабістых (бытавых) патрэб, прадуктаў харчавання, якія падлягаюць 

дзяржаўнай гігіенічнай рэгламентацыі і рэгістрацыі і не прайшлі іх ва ўстаноўленым 

парадку, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да пятнаццаці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу – 

да двухсот працэнтаў ад кошту рэалізаванай прадукцыі (выкананых работ, аказаных 

паслуг). 

3. Рэалізацыя прадукцыі (выкананне работ, аказанне паслуг) без наяўнасці 

патрэбных у прадугледжаных заканадаўствам выпадках дакументаў, што 

пацвярджаюць якасць тавараў, або пры наяўнасці не адпаведных рэчаіснасці 

дакументаў, за выключэннем здзяйснення парушэнняў, прадугледжаных часткамі 1 

і 2 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да 

васьмі базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста працэнтаў ад кошту 

рэалізаванай прадукцыі (выкананых работ, аказаных паслуг), а пры немагчымасці 

яго выяўлення – да трохсот базавых велічынь. 

4. Невыкананне правілаў і працэдур абавязковага пацвярджэння адпаведнасці 

прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, Еўразійскага 

эканамічнага саюза, у тым ліку неправамернае прыняцце дэкларацыі аб 

адпаведнасці тэхнічным рэгламентам Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага 

саюза, а таксама рэалізацыя прадукцыі, якая падлягае абавязковаму пацвярджэнню 

адпаведнасці, без наяўнасці сертыфіката адпаведнасці або дэкларацыі аб 

адпаведнасці тэхнічным рэгламентам Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага 

саюза або з выкарыстаннем сертыфікатаў адпаведнасці ці дэкларацый аб 

адпаведнасці, дзеянне якіх прыпынена, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста працэнтаў ад кошту 

рэалізаванай прадукцыі, а пры немагчымасці яго выяўлення – да трохсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да ста працэнтаў ад кошту рэалізаванай 

прадукцыі, а пры немагчымасці яго выяўлення – да пяцісот базавых велічынь. 

5. Неправамерныя выдача, прыпыненне, спыненне дзеяння сертыфіката 

адпаведнасці або іншага дакумента аб ацэнцы адпаведнасці органам па 

сертыфікацыі або іншай арганізацыяй, якая выдае такія дакументы, – 



цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці 

да пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

6. Выдача для абавязковай ацэнкі адпаведнасці недакладных вынікаў 

даследаванняў (выпрабаванняў) і вымярэнняў прадукцыі выпрабавальнай 

лабараторыяй (цэнтрам) – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

7. Неправамерная маркіроўка прадукцыі адзіным знакам абарачэння прадукцыі 

на рынку дзяржаў – членаў Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага саюза, 

адпаведнасць якой патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, 

Еўразійскага эканамічнага саюза не пацверджана ва ўстаноўленым парадку, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да трохсот базавых велічынь.  

Артыкул 23.12. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб тэхнічным 

нарміраванні і стандартызацыі, тэхнічных рэгламентаў 
1. Выпуск, у тым ліку ў продаж і пасля рамонту, або пастаўка (рэалізацыя) 

прадукцыі, выкананне работ, аказанне паслуг, якія не адпавядаюць абавязковым для 

выканання патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне 

тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі і ўзораў (эталонаў) па якасці, 

маркіроўцы, камплектнасці, упакоўцы і іншых патрабаваннях, устаноўленых 

заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

сарака базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста працэнтаў ад кошту 

рэалізаванай прадукцыі (выкананых работ, аказаных паслуг), а пры немагчымасці 

яго выяўлення – да пяцісот базавых велічынь. 

2. Перадача заказчыку або ў вытворчасць канструктарскай, тэхналагічнай і 

праектнай дакументацыі, якая не адпавядае абавязковым для выканання 

патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага 

нарміравання і стандартызацыі па якасці прадукцыі і тэхналагічных працэсах, 

звязаных з вытворчасцю прадукцыі, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

трыццаці базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – папярэджанне, 

або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых велічынь, або 

пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю, а на юрыдычную асобу – 

папярэджанне, або накладанне штрафу ў памеры да пяцісот базавых велічынь, або 

пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю. 

3. Невыкананне абавязковых для выканання патрабаванняў тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі 

пры транспарціроўцы, захоўванні і выкарыстанні (эксплуатацыі) прадукцыі, якое 

пацягнула за сабой зніжэнне якасці, пашкоджанне або звышнарматыўныя страты 

прадукцыі, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

трыццаці базавых велічынь. 



4. Выпуск у абарачэнне прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням 

тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага саюза, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – да ста працэнтаў ад кошту рэалізаванай 

прадукцыі, а пры немагчымасці яго выяўлення – да трохсот базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да ста працэнтаў ад кошту рэалізаванай прадукцыі, а пры 

немагчымасці яго выяўлення – да пяцісот базавых велічынь. 

5. Выпуск у абарачэнне прадукцыі, якая не адпавядае паказчыкам, не 

ўключаным у тэхнічныя рэгламенты Мытнага саюза, Еўразійскага эканамічнага 

саюза, але задэклараваным вытворцам (пастаўшчыком, прадаўцом, імпарцёрам) 

прадукцыі ў дагаворах на пастаўку (продаж) прадукцыі, у яе маркіроўцы або 

эксплуатацыйнай дакументацыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пятнаццаці базавых велічынь, 

на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – ад ста да трохсот базавых велічынь. 

  
Заўвага. Пад выпускам у абарачэнне ў гэтым артыкуле разумеюцца пастаўка (у тым ліку 

рэалізацыя) або ўвоз (у тым ліку адпраўка са склада вытворцы або адгрузка без складавання) 

прадукцыі ў мэтах распаўсюджвання ў ходзе камерцыйнай дзейнасці на бязвыплатнай або аплатнай 

аснове. 

Артыкул 23.13. Парушэнне патрабаванняў у галіне забеспячэння 

адзінства вымярэнняў 

1. Выпуск у абарачэнне, у тым ліку рэалізацыя, перадача ў арэнду, 

прызначаных для прымянення ў сферы заканадаўчай метралогіі сродкаў 

вымярэнняў, якія не прайшлі ва ўстаноўленым парадку праверку або каліброўку, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

трыццаці базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка ці юрыдычную 

асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да ста працэнтаў ад кошту 

рэалізаванай прадукцыі (выкананых работ, аказаных паслуг), а пры немагчымасці 

яго выяўлення – да пяцісот базавых велічынь. 

2. Прымяненне ў сферы заканадаўчай метралогіі няспраўных сродкаў 

вымярэнняў, сродкаў вымярэнняў, якія не прайшлі ва ўстаноўленым парадку 

праверку або каліброўку, парушэнне методык выканання вымярэнняў або правілаў 

карыстання сродкамі вымярэнняў – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да 

трыццаці базавых велічынь. 

Артыкул 23.14. Незаконнае пранікненне на аб'екты, якія ахоўваюцца 

Незаконнае пранікненне або замах на незаконнае пранікненне на аб'екты, якія 

ахоўваюцца арганізацыямі, што ажыццяўляюць ахоўную дзейнасць, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 23.15. Выключаны 

Артыкул 23.16. Непадача дакументаў, справаздач і іншых матэрыялаў 

Непадача службовай або іншай упаўнаважанай асобай ці індывідуальным 

прадпрымальнікам ва ўстаноўленыя тэрміны дакументаў, справаздач, звестак ці 

іншых матэрыялаў у выпадках, калі абавязак іх падачы прадугледжаны 

заканадаўчымі актамі, або падача такіх дакументаў, справаздач, звестак ці іншых 

матэрыялаў, якія змяшчаюць заведама недакладныя звесткі, – 



цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.17. Выключаны 

Артыкул 23.18. Парушэнне парадку падачы даных дзяржаўнай 

статыстычнай справаздачнасці 
1. Падача службовай асобай і (або) іншай упаўнаважанай асобай, адказнай за 

складанне і падача даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, або 

індывідуальным прадпрымальнікам скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай 

справаздачнасці, несвоечасовая падача або непадача такой справаздачнасці органам 

дзяржаўнай статыстыкі, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

3. Падача службовай асобай і (або) іншай упаўнаважанай асобай, адказнай за 

складанне і падача даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, або 

індывідуальным прадпрымальнікам скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай 

справаздачнасці, несвоечасовая падача або непадача такой справаздачнасці 

дзяржаўным органам (арганізацыям), за выключэннем органаў дзяржаўнай 

статыстыкі, якія ажыццяўляюць вядзенне дзяржаўнай статыстыкі па пытаннях, што 

ўваходзяць у іх кампетэнцыю, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь. 

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 3 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сарака да васьмідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.19. Выключаны 

Артыкул 23.20. Парушэнне ўстаноўленага парадку рэгістрацыі 

фінансавых аперацый, якія падлягаюць асабліваму кантролю 

Неаднаразовае (два і больш разоў на працягу аднаго года) парушэнне 

ўстаноўленага парадку рэгістрацыі фінансавых аперацый, якія падлягаюць 

асабліваму кантролю, у спецыяльным фармуляры і (або) падача такога фармуляра ў 

орган фінансавага маніторынгу – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.21. Парушэнне парадку размяшчэння заказаў на выраб 

бланкаў строгай справаздачнасці, іх вырабу і выкарыстання 
1. Парушэнне службовай або іншай упаўнаважанай асобай або 

індывідуальным прадпрымальнікам устаноўленага парадку размяшчэння заказаў на 

выраб бланкаў строгай справаздачнасці, іх выкарыстання (у тым ліку захоўвання, 

уліку) – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад пяці да 

трыццаці базавых велічынь. 



2. Парушэнне службовай або іншай упаўнаважанай асобай устаноўленага 

парадку вырабу (у тым ліку ўліку, захоўвання і перавозкі) бланкаў строгай 

справаздачнасці – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 і 2 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.22. Выключаны 

Артыкул 23.23. Парушэнне парадку выкарыстання замежнай 

бязвыплатнай дапамогі 

1. Выкарыстанне атрымальнікамі замежнай бязвыплатнай дапамогі, якая 

падлягае рэгістрацыі, да атрымання пасведчання, якое пацвярджае яе 

рэгістрацыю, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь. 

2. Нямэтавае выкарыстанне (поўнасцю або часткова) замежнай бязвыплатнай 

дапамогі яе атрымальнікамі, або маёмасці, набытай за кошт сродкаў замежнай 

бязвыплатнай дапамогі, або іншых сродкаў, атрыманых ад яе рэалізацыі, або 

выкарыстанне такіх дапамогі, маёмасці ці сродкаў у парушэнне заканадаўчых актаў 

аб замежнай бязвыплатнай дапамозе – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь з канфіскацыяй такой дапамогі і (або) сродкаў, атрыманых ад яе 

рэалізацыі, або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да ста працэнтаў кошту 

атрыманай замежнай бязвыплатнай дапамогі з канфіскацыяй такой дапамогі і (або) 

сродкаў, атрыманых ад яе рэалізацыі, або без канфіскацыі. 

3. Неўнясенне замежнай бязвыплатнай дапамогі, атрыманай наяўнымі 

грашовымі сродкамі, у тым ліку ў замежнай валюце, на рахункі ў банках Рэспублікі 

Беларусь у тэрмін, устаноўлены заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да двухсот базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.24. Парушэнне заканадаўства аб замежнай бязвыплатнай 

дапамозе 

1. Даванне замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства замежнай 

бязвыплатнай дапамогі на ажыццяўленне дзейнасці, забароненай заканадаўствам, – 

цягне за сабой дэпартацыю з канфіскацыяй гэтай дапамогі. 

2. Атрыманне, а таксама захоўванне, перамяшчэнне замежнай бязвыплатнай 

дапамогі для ажыццяўлення экстрэмісцкай дзейнасці або іншых дзеянняў, 

забароненых заканадаўствам, або фінансавання палітычных партый, саюзаў 

(асацыяцый) палітычных партый, падрыхтоўкі або правядзення выбараў, 

рэферэндумаў, адклікання дэпутата, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, арганізацыі або правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных 

шэсцяў, дэманстрацый, пікетавання, забастовак, вырабу або распаўсюджвання 

агітацыйных матэрыялаў, правядзення семінараў ці іншых форм палітычнай і 



агітацыйна-масавай работы сярод насельніцтва, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу 

злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да двухсот 

базавых велічынь з канфіскацыяй гэтай дапамогі, а на юрыдычную асобу – да ста 

працэнтаў кошту замежнай бязвыплатнай дапамогі з канфіскацыяй гэтай дапамогі. 

Артыкул 23.25. Парушэнне парадку вядзення дзяржаўнага кадастру 

Парушэнне службовай асобай парадку вядзення дзяржаўнага кадастру або 

наўмыснае скажэнне ёй звестак дзяржаўнай рэгістрацыі, уліку і ацэнкі аб'ектаў, якія 

падлягаюць уключэнню ў дзяржаўны кадастр, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.26. Парушэнне законных правоў дэпутата Палаты 

прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, дэпутата мясцовага Савета дэпутатаў 
1. Парушэнне законных правоў дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета 

Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дэпутата мясцовага Савета 

дэпутатаў або стварэнне ім перашкод у ажыццяўленні іх паўнамоцтваў, а таксама 

парушэнне недатыкальнасці дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета 

Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Пакіданне службовай асобай без афіцыйнага адказу запыту або звароту 

дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, запыту дэпутата мясцовага Савета дэпутатаў, а таксама 

нясвоечасовы іх разгляд або наўмысная падача па іх ілжывай, няпоўнай ці 

недакладнай інфармацыі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.27. Парушэнне заканадаўства пры распараджэнні дзяржаўнай 

маёмасцю 

1. Парушэнне заканадаўства аб закладзе, здачы ў арэнду або іншым 

распараджэнні дзяржаўнай маёмасцю або маёмасцю, якая знаходзіцца ва ўласнасці 

гаспадарчага таварыства, у дачыненні да якога Рэспубліка Беларусь або яе 

адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, валодаючы акцыямі (долямі ў статутных 

фондах), могуць вызначаць рашэнні, што прымаюцца гэтым гаспадарчым 

таварыствам, якое не пацягнула за сабой выбыцця маёмасці з дзяржаўнай уласнасці 

або ўласнасці гэтага гаспадарчага таварыства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь, а 

на юрыдычную асобу – ад дваццаці да двухсот базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, якое пацягнула за сабой выбыццё маёмасці з дзяржаўнай 

уласнасці або ўласнасці гаспадарчага таварыства, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад двухсот да тысячы базавых велічынь. 

3. Непадача або несвоечасовая падача службовай асобай інфармацыі, падача 

няпоўнай або недакладнай інфармацыі аб маёмасці, што знаходзіцца ва ўласнасці 

Рэспублікі Беларусь або яе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і падлягае ў 

адпаведнасці з заканадаўствам уключэнню ў пералікі маёмасці, якая знаходзіцца ва 



ўласнасці Рэспублікі Беларусь або яе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і не 

выкарыстоўваецца ці неэфектыўна выкарыстоўваецца, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

4. Непрыняцце кіраўніком дзяржаўнага органа (арганізацыі) прадугледжаных 

заканадаўствам мер для распараджэння маёмасцю, уключанай у пералік маёмасці, 

якая знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь і не выкарыстоўваецца ці 

неэфектыўна выкарыстоўваецца, у мэтах уцягнення яе ў гаспадарчы абарот – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці пяці базавых 

велічынь. 

5. Невыкананне недзяржаўнай юрыдычнай асобай або індывідуальным 

прадпрымальнікам абавязацельства па рэалізацыі інвестыцыйнага праекта, 

прадугледжанага ў адпаведнасці з заканадаўствам, якое рэгулюе парадак 

распараджэння дзяржаўнай маёмасцю, дагаворам аб бязвыплатнай перадачы 

дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца ці неэфектыўна 

выкарыстоўваецца, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь. 

6. Невыкананне недзяржаўнай юрыдычнай асобай, індывідуальным 

прадпрымальнікам, іншай фізічнай асобай прадугледжаных у адпаведнасці з 

заканадаўствам, якое рэгулюе парадак распараджэння дзяржаўнай маёмасцю, 

дагаворам куплі-продажу такой маёмасці абавязацельстваў па ажыццяўленні 

прадпрымальніцкай дзейнасці з выкарыстаннем аб'ектаў, набытых на аўкцыёне з 

пачатковай цаной, роўнай адной базавай велічыні, і (ці) пабудаваных новых аб'ектаў 

або невыкананне ўмоў па рэканструкцыі аб'ектаў, набытых на аўкцыёне з 

пачатковай цаной, роўнай адной базавай велічыні, пад жылыя памяшканні ці для 

вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.28. Парушэнне парадку правядзення экспертызы 

Парушэнне тэрмінаў правядзення навукова-тэхнічнай, экалагічнай і іншых 

відаў экспертыз або прыцягненне для іх правядзення ў якасці эксперта асобы, у 

дачыненні да якой заканадаўствам устаноўлена забарона на такое прыцягненне, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.29. Незаконнае перасячэнне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 

Беларусь 
Наўмыснае незаконнае перасячэнне Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь, 

калі гэта дзеянне не цягне за сабой крымінальнай адказнасці, а таксама замах на 

такое перасячэнне – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй або накладанне штрафу ў 

памеры ад дзесяці да ста базавых велічынь з дэпартацыяй або без дэпартацыі. 

  
Заўвага. Дзеянне гэтага артыкула не распаўсюджваецца на выпадкі прыбыцця ў Рэспубліку 

Беларусь з парушэннем правілаў перасячэння Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства, якія хадайнічаюць аб даванні статусу бежанца, дадатковай 

абароны або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, пры ўмове, што яны без прамаруджвання звярнуліся з 

такім хадайніцтвам. 

Артыкул 23.30. Парушэнне пагранічнага рэжыму 



1. Парушэнне парадку ўезду (уваходу), часовага знаходжання, перамяшчэння 

фізічных асоб і транспартных сродкаў у пагранічнай зоне і пагранічнай паласе, 

уліку, утрымання, плавання і знаходжання водных суднаў ва ўнутраных водах 

Рэспублікі Беларусь у межах пагранічнай зоны і пагранічнай паласы, утрымання і 

выкарыстання ў пагранічнай зоне і пагранічнай паласе механічных транспартных 

сродкаў, не падлеглых эксплуатацыі на дарогах, плывучых аб'ектаў і лятальных 

апаратаў, а таксама парадку ажыццяўлення гаспадарчай і іншай дзейнасці ў 

пагранічнай зоне і пагранічнай паласе, а таксама замах на такія парушэнні – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з дэпартацыяй або 

без дэпартацыі, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь. 

2. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з дэпартацыяй або без дэпартацыі, а на юрыдычную асобу – ад сямідзесяці 

да ста пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 23.31. Парушэнне рэжыму Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 

Беларусь 

1. Парушэнне фізічнай асобай парадку перасячэння Дзяржаўнай граніцы 

Рэспублікі Беларусь і пропуску праз Дзяржаўную граніцу Рэспублікі Беларусь, а 

таксама замах на такое парушэнне – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з дэпартацыяй ці без 

дэпартацыі. 

2. Парушэнне парадку ўзлёту і пасадкі паветраных суднаў пры выкананні 

міжнародных палётаў, а таксама замах на такое парушэнне – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з дэпартацыяй ці без 

дэпартацыі. 

3. Парушэнне парадку заходу і знаходжання водных суднаў у частцы вод 

пагранічных рэк, азёр і іншых водных аб'ектаў, якія належаць Рэспубліцы Беларусь, 

а таксама замах на такое парушэнне – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або 

накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь з дэпартацыяй ці без 

дэпартацыі. 

4. Парушэнне парадку ажыццяўлення на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі 

Беларусь гаспадарчай і іншай дзейнасці, а таксама замах на такое парушэнне – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з дэпартацыяй ці без 

дэпартацыі, а на юрыдычную асобу – накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці 

да ста базавых велічынь. 

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1–3 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з дэпартацыяй або без дэпартацыі. 



Артыкул 23.32. Парушэнне рэжыму ў пунктах пропуску праз Дзяржаўную 

граніцу Рэспублікі Беларусь 

1. Парушэнне рэжыму ў пунктах пропуску праз Дзяржаўную граніцу 

Рэспублікі Беларусь, а таксама замах на такое парушэнне – 

цягнуць за сабой папярэджанне з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або 

накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з дэпартацыяй ці без 

дэпартацыі. 

2. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з дэпартацыяй ці без дэпартацыі. 

Артыкул 23.33. Распаўсюджванне сродкамі масавай інфармацыі заведама 

лжывых звестак, якія няславяць гонар і годнасць Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь 

Распаўсюджванне сродкамі масавай інфармацыі заведама лжывых звестак, якія 

няславяць гонар і годнасць Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 23.34. Парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых 

мерапрыемстваў 

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення сходу, мітынгу, вулічнага 

шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства, здзейсненае 

ўдзельнікам такіх мерапрыемстваў, а таксама публічныя заклікі да арганізацыі або 

правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага 

масавага мерапрыемства з парушэннем устаноўленага парадку іх арганізацыі або 

правядзення, здзейсненыя ўдзельнікам такіх мерапрыемстваў ці іншай асобай, калі ў 

гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой папярэджанне, або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь, або адміністрацыйны арышт. 

2. Парушэнне ўстаноўленага парадку арганізацыі або правядзення сходу, 

мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага 

мерапрыемства, а таксама публічныя заклікі да арганізацыі або правядзення сходу, 

мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага 

мерапрыемства з парушэннем устаноўленага парадку іх арганізацыі або 

правядзення, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, здзейсненыя 

арганізатарам такіх мерапрыемстваў, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да сарака базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да ста 

базавых велічынь. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 



31. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу – ад 

дваццаці да двухсот базавых велічынь. 

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя за 

ўзнагароджанне, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, якія суправаджаюцца 

выплатай узнагароджання за ўдзел у сходзе, мітынгу, вулічным шэсці, 

дэманстрацыі, пікетаванні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сарака да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу – ад двухсот 

пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 23.35. Наўмысныя пашкоджанне або зрыў пячаткі (пломбы) 

Наўмысныя пашкоджанне або зрыў пячаткі (пломбы), накладзенай 

упаўнаважанай службовай асобай, за выключэннем дзеянняў, прадугледжаных 

артыкулам 18.34 гэтага Кодэкса, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.36. Парушэнне парадку набыцця друкарскага абсталявання 
Парушэнне парадку набыцця друкарскага абсталявання – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.37. Страта або незаконнае знішчэнне дакументаў пастаяннага 

ці часовага захоўвання 
Страта або незаконнае знішчэнне дакументаў пастаяннага ці часовага 

захоўвання, а таксама прычыненне ім непапраўных пашкоджанняў – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.38. Парушэнне ўстаноўленага парадку здачы пячатак і 

штампаў 

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку здачы пячатак і штампаў юрыдычнай 

асобы для знішчэння пасля прыняцця рашэння аб яе ліквідацыі, здзейсненае 

службовай асобай, або парушэнне правілаў захоўвання такіх пячатак і штампаў, 

якое пацягнула за сабой іх страту, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне асобай, якая спыніла ажыццяўленне натарыяльнай дзейнасці, 

устаноўленых тэрмінаў здачы ўпаўнаважаным дзяржаўным органам (службовым 

асобам) дакументаў, якія ўтварыліся ў выніку гэтай дзейнасці, а таксама пячаткі з 

выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і штампаў пасведчых надпісаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

Артыкул 23.39. Самаўпраўства 
1. Самавольнае ажыццяўленне свайго сапраўднага або меркаванага права, 

здзейсненае з парушэннем парадку, устаноўленага заканадаўствам, – 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk0300194#&Article=18.34


цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, якое прычыніла ўрон у буйным памеры або істотную шкоду 

правам і законным інтарэсам грамадзян ці дзяржаўным і грамадскім інтарэсам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 

  
Заўвага. Буйным памерам урону ў гэтым артыкуле прызнаецца памер урону на суму, якая ў 

сто і больш разоў перавышае памер базавай велічыні, устаноўлены на дзень здзяйснення 

правапарушэння. 

Артыкул 23.40. Незаконнае карыстанне эмблемай або найменнем 

Чырвонага Крыжа, Чырвонага Паўмесяца, Чырвонага 

Крышталя 

Незаконнае карыстанне эмблемай або найменнем Чырвонага Крыжа, 

Чырвонага Паўмесяца, Чырвонага Крышталя – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.41. Самавольнае займанне зямельнага ўчастка 

Самавольнае займанне зямельнага ўчастка – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да ста базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да трохсот базавых велічынь. 

Артыкул 23.42. Парушэнне тэрмінаў вяртання часова занятых зямель 

Парушэнне тэрмінаў вяртання часова занятых зямель – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да пяцідзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых велічынь. 

Артыкул 23.43. Самавольныя пахаванне, перапахаванне 

Самавольныя пахаванне, перапахаванне, у тым ліку пахаванне ў месцы, не 

прызначаным для пахавання, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 23.44. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да дзяржаўных 

узнагарод 
1. Нашэнне ордэна, медаля Рэспублікі Беларусь, СССР або БССР, нагруднага 

знака да ганаровага звання Рэспублікі Беларусь, СССР або БССР асобай, якая не мае 

права на іх нашэнне, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння ці 

без канфіскацыі. 

2. Незаконныя набыццё або збыт ордэна, медаля Рэспублікі Беларусь, СССР 

або БССР, нагруднага знака да ганаровага звання Рэспублікі Беларусь, СССР або 

БССР – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі. 

Артыкул 23.45. Незаконныя выраб, рэалізацыя і нашэнне формы адзення 

і знакаў адрознення 



1. Выраб, рэалізацыя ўстаноўленай формы адзення, знакаў адрознення 

Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь, іншых войск і воінскіх фарміраванняў, 

ваенізаваных арганізацый Рэспублікі Беларусь у парушэнне ўстаноўленага 

парадку – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

2. Нашэнне ваеннай формы адзення, формы адзення ваеннаслужачых, 

работнікаў (супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый са 

знакамі адрознення асобай, што не мае на гэта права, якое не прычыніла істотнай 

шкоды грамадзянам або дзяржаўным ці грамадскім арганізацыям, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 і 2 гэтага артыкула, накіраваныя на 

прычыненне ўрону дзяржаўнаму і грамадскаму парадку, правам і законным 

інтарэсам грамадзян, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння. 

Артыкул 23.46. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да газавай, 

пнеўматычнай або кідальнай зброі 

Незаконныя нашэнне ці перавозка газавай, пнеўматычнай або кідальнай 

зброі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да дзесяці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі. 

  
Заўвага. Асоба, якая добраахвотна здала прадметы, указаныя ў гэтым артыкуле і артыкулах 

23.47 і 23.71 гэтага Кодэкса, вызваляецца ад адміністрацыйнай адказнасці за дзеянні, 

прадугледжаныя гэтымі артыкуламі. 

Артыкул 23.47. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да халоднай зброі 

Незаконныя нашэнне або перавозка халоднай зброі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да шасці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без 

канфіскацыі. 

Артыкул 23.48. Парушэнне правілаў абыходжання з агнястрэльнай 

зброяй, выбухованебяспечнымі, лёгкаўзгаральнымі, едкімі 

рэчывамі або піратэхнічнымі вырабамі 

1. Парушэнне правілаў уліку, захоўвання, выкарыстання, перавозкі або 

перасылкі агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў, выбухованебяспечных, 

лёгкаўзгаральных, едкіх рэчываў або піратэхнічных вырабаў – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння ці без 

канфіскацыі або пазбаўленне спецыяльнага права з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння ці без канфіскацыі. 

Артыкул 23.49. Парушэнне тэрмінаў рэгістрацыі агнястрэльнай, газавай, 

пнеўматычнай або кідальнай зброі, тэрмінаў прадаўжэння 
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дзеяння дазволаў на яе захоўванне і нашэнне або правілаў 

пастаноўкі яе на ўлік 

Парушэнне ўстаноўленых тэрмінаў рэгістрацыі агнястрэльнай, газавай, 

пнеўматычнай або кідальнай зброі, а таксама ўстаноўленых тэрмінаў прадаўжэння 

дзеяння дазволаў на яе захоўванне і нашэнне або правілаў пастаноўкі яе на ўлік пры 

змяненні месца жыхарства – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да пятнаццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.50. Ухіленне ад рэалізацыі агнястрэльнай зброі або 

боепрыпасаў 

Ухіленне ад рэалізацыі агнястрэльнай зброі або боепрыпасаў, здзейсненае 

асобай, у якой ануляваны дазвол на іх захоўванне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да чатырох базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.51. Устаноўка на грамадзянскай або службовай зброі 

прыстасавання для бясшумнай стральбы або прыцэла 

(прыцэльнага комплексу) начнога бачання 

Устаноўка на грамадзянскай або службовай зброі прыстасавання для 

бясшумнай стральбы або прыцэла (прыцэльнага комплексу) начнога бачання (за 

выключэннем прыцэлаў для палявання), парадак выкарыстання якіх 

устанаўліваецца заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да дваццаці пяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй прыстасавання для бясшумнай стральбы або 

прыцэла (прыцэльнага комплексу) начнога бачання. 

Артыкул 23.52. Парушэнне правілаў абарачэння спецыяльных тэхнічных 

сродкаў, прызначаных для негалоснага атрымання 

інфармацыі 

1. Парушэнне правілаў вытворчасці, захоўвання, продажу і набыцця 

спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных для негалоснага атрымання 

інфармацыі, пры наяўнасці спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад сарака да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне правілаў распрацоўкі, увозу ў Рэспубліку Беларусь і вывазу з 

Рэспублікі Беларусь, а таксама парадку пацвярджэння адпаведнасці патрабаванням 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і 

стандартызацыі, рэгістрацыі і ўліку спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных 

для негалоснага атрымання інфармацыі, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных 

для негалоснага атрымання інфармацыі. 

Артыкул 23.53. Пражыванне без рэгістрацыі або без дакументаў, якія 

сведчаць асобу 

1. Пражыванне без рэгістрацыі па месцы жыхарства або па месцы знаходжання 

ў выпадках, калі рэгістрацыя па месцы знаходжання з'яўляецца абавязковай, – 

цягне за сабой папярэджанне. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да чатырох базавых 

велічынь. 

3. Пражыванне без дакументаў, якія сведчаць асобу, або па несапраўдных 

дакументах, якія сведчаць асобу, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да чатырох 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.54. Незаконнае адабранне дакумента, які сведчыць асобу, або 

прыняцце яго ў заклад 

1. Незаконнае адабранне службовай асобай дакумента, які сведчыць асобу, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да пяці базавых 

велічынь. 

2. Прыняцце дакумента, які сведчыць асобу, а таксама праязнога дакумента 

Рэспублікі Беларусь, які выдаецца асобным катэгорыям замежных грамадзян і асоб 

без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, у заклад – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да шасці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.55. Парушэнне заканадаўства аб прававым становішчы 

замежных грамадзян і асоб без грамадзянства 
  

1. Парушэнне замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства правілаў 

знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь, гэта значыць знаходжанне ў Рэспубліцы 

Беларусь без візы Рэспублікі Беларусь, пашпарта ці іншага дакумента, які яго 

замяняе, прызначанага для выезда за мяжу і выдадзенага адпаведным органам 

дзяржавы грамадзянскай прыналежнасці або звычайнага месца жыхарства 

замежнага грамадзяніна ці асобы без грамадзянства ці выдадзенага міжнароднай 

арганізацыяй, або знаходжанне ў Рэспубліцы Беларусь па несапраўдных 

дакументах, невыкананне ўстаноўленага парадку рэгістрацыі або перамяшчэння і 

выбару месца жыхарства ці месца знаходжання, ухіленне ад выезду пасля сканчэння 

ўстаноўленага тэрміну знаходжання, або знаходжанне ў Рэспубліцы Беларусь 

замежнага грамадзяніна ці асобы без грамадзянства, належным чынам апавешчанага 

аб адмове ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь, да заканчэння тэрміну забароны такога 

ўезду, калі ў гэтым дзеянні няма саставу злачынства, а таксама парушэнне правілаў 

транзітнага праезду (транзіту) праз тэрыторыю Рэспублікі Беларусь або парадку 

заняцця працоўнай дзейнасцю – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь ці дэпартацыю. 

2. Непрыняцце індывідуальным прадпрымальнікам або ўпаўнаважанай 

службовай асобай юрыдычнай асобы, якія прымаюць замежнага грамадзяніна або 

асобу без грамадзянства, устаноўленых мер для іх своечасовай рэгістрацыі, 

атрымання імі дазволу на часовае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь, выезду гэтых 

асоб з Рэспублікі Беларусь пасля сканчэння ўстаноўленага тэрміну знаходжання ў 

Рэспубліцы Беларусь – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

3. Непрыняцце фізічнай асобай, якая запрасіла ў Рэспубліку Беларусь 

замежнага грамадзяніна або асобу без грамадзянства, устаноўленых мер для іх 

своечасовай рэгістрацыі, выезду з Рэспублікі Беларусь пасля сканчэння 

ўстаноўленага тэрміну знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь – 



цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

4. Даванне жылога або іншага памяшкання для пражывання, транспартнага 

сродку замежнаму грамадзяніну або асобе без грамадзянства, якія знаходзяцца ў 

Рэспубліцы Беларусь з парушэннем правілаў знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь і 

правілаў транзітнага праезду (транзіту) праз тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, або 

выкарыстанне замежнага грамадзяніна ці асобы без грамадзянства для 

ажыццяўлення працоўнай, прадпрымальніцкай ці іншай дзейнасці з парушэннем 

устаноўленага парадку – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь. 

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 2–4 гэтага артыкула, здзейсненыя 

паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за 

такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь. 

6. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да ста базавых 

велічынь з дэпартацыяй ці без дэпартацыі або дэпартацыю. 

  
Заўвага. Дзеянне частак 1 і 6 гэтага артыкула не распаўсюджваецца на выпадкі знаходжання 

ў Рэспубліцы Беларусь замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства без візы Рэспублікі 

Беларусь, пашпарта ці іншага дакумента, які яго замяняе, прызначанага для выезда за мяжу і 

выдадзенага адпаведным органам дзяржавы грамадзянскай прыналежнасці ці звычайнага месца 

жыхарства замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства ці выдадзенага міжнароднай 

арганізацыяй, або знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь па несапраўдных дакументах, невыканання 

замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства ўстаноўленага парадку рэгістрацыі ці 

перамяшчэння і выбару месца жыхарства або месца знаходжання да звароту з хадайніцтвам аб 

даванні статусу бежанца, дадатковай абароны ці сховішча ў Рэспубліцы Беларусь пры ўмове, што 

яны без прамаруджвання звярнуліся з такім хадайніцтвам. 

Артыкул 23.56. Парушэнне заканадаўства аб пажарнай бяспецы 

1. Парушэнне заканадаўства аб пажарнай бяспецы, у тым ліку абавязковых для 

выканання патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў сістэмы 

супрацьпажарнага нарміравання і стандартызацыі, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры да двухсот базавых велічынь. 

2. Парушэнне правілаў пажарнай бяспекі асобай, адказнай за іх выкананне, 

якое пацягнула за сабой узнікненне пажару, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь. 

  
Заўвага. Пад правіламі пажарнай бяспекі разумеюцца агульныя патрабаванні пажарнай 

бяспекі, устаноўленыя Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, спецыфічныя патрабаванні па забеспячэнні 

пажарнай бяспекі, устаноўленыя Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, правілы пажарнай бяспекі, 

зацверджаныя Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь. 

Артыкул 23.57. Парушэнне ўмоў і правілаў ажыццяўлення ахоўнай 

дзейнасці 

Парушэнне ўмоў і правілаў ажыццяўлення ахоўнай дзейнасці, 

прадугледжаных заканадаўствам, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь з 

канфіскацыяй прадметаў і спецыяльных сродкаў ахоўнай дзейнасці або без 

канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да ста базавых велічынь з канфіскацыяй 

прадметаў і спецыяльных сродкаў ахоўнай дзейнасці або без канфіскацыі. 

Артыкул 23.58. Парушэнне заканадаўства ў галіне абароны насельніцтва і 

тэрыторый ад надзвычайных сітуацый 

1. Парушэнне заканадаўства ў галіне абароны насельніцтва і тэрыторый ад 

надзвычайных сітуацый, якое пацягнула за сабой стварэнне ўмоў для ўзнікнення 

надзвычайных сітуацый, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да 

пяцідзесяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да двухсот базавых 

велічынь. 

2. Непрыняцце службовай асобай мер для абароны жыцця і захаванні здароўя 

людзей у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства ў галіне абароны 

насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.59. Парушэнне заканадаўства аб надзвычайным або ваенным 

становішчы 

Парушэнне заканадаўства аб надзвычайным або ваенным становішчы – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да сарака базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.60. Невыкананне ваенна-транспартнага абавязку 

Невыкананне ваенна-транспартнага абавязку асобамі, на якіх такі абавязак 

ускладзены ў адпаведнасці з заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да трохсот базавых велічынь. 

Артыкул 23.61. Парушэнне патрабаванняў аб бяспечным вядзенні работ 

1. Парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

патрабаванняў аб бяспечным вядзенні работ у галінах прамысловасці і на аб'ектах, 

падкантрольных органам, якія ажыццяўляюць дзяржаўны нагляд у галіне 

прамысловай бяспекі і бяспекі перавозкі небяспечных грузаў або дзяржаўны 

энергетычны нагляд, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пятнаццаці да трыццаці 

базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – ад трыццаці да 

шасцідзесяці базавых велічынь.  

Артыкул 23.62. Парушэнне правілаў уліку, захоўвання, транспартавання 

або выкарыстання выбуховых матэрыялаў 

Парушэнне правілаў уліку, захоўвання, транспартавання або выкарыстання 

выбуховых матэрыялаў у галінах прамысловасці або на аб'ектах, падкантрольных 

органам, якія ажыццяўляюць дзяржаўны нагляд у галіне прамысловай бяспекі і 

бяспекі перавозкі небяспечных грузаў, – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пятнаццаці да сарака базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.63. Купанне ў забароненых месцах 

Купанне ў забароненых месцах рэк, азёр або іншых вадаёмаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад адной да трох базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.64. Парушэнне парадку рэгістрацыі юрыдычных асоб і 

індывідуальных прадпрымальнікаў 

1. Неўнясенне змяненняў і дапаўненняў ва ўстаноўчыя дакументы юрыдычнай 

асобы кіраўніком, заснавальнікам, удзельнікам, уласнікам маёмасці юрыдычнай 

асобы, а таксама іншымі асобамі, якія маюць права даваць абавязковыя для гэтай 

юрыдычнай асобы ўказанні або іншым чынам маюць магчымасць вызначаць яе 

дзеянні, і (або) непадача ўстаноўчых дакументаў для дзяржаўнай рэгістрацыі ў 

выпадках і тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

2. Непадача ў рэгіструючы орган дакументаў, патрэбных для ўнясення 

змяненняў і дапаўненняў у пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі індывідуальнага 

прадпрымальніка, у выпадках і тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

Артыкул 23.65. Незаконнае правядзенне кастынгаў 

Арганізацыя, правядзенне або стварэнне ўмоў для правядзення конкурсных 

адбораў кандыдатаў на ўдзел у рэкламных праектах або ў мэтах наступнага іх 

працаўладкавання (кастынг) з парушэннем заканадаўства – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад пяцідзесяці да двухсот базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад ста да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 23.66. Выключаны 

Артыкул 23.67. Парушэнне забароны органаў дзяржаўнага нагляду за 

выкананнем тэхнічных рэгламентаў або органа дзяржаўнага 

метралагічнага нагляду 

Парушэнне забароны органаў дзяржаўнага нагляду за выкананнем тэхнічных 

рэгламентаў або органа дзяржаўнага метралагічнага нагляду на выпуск, рэалізацыю 

прадукцыі (выкананне работ, аказанне паслуг) – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка ў 

памеры да двухсот базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.68. Парушэнне парадку ажыццяўлення рамеснай дзейнасці 

Рэалізацыя тавараў, выкананне работ, аказанне паслуг фізічнымі асобамі, якія 

ажыццяўляюць прадугледжаныя заканадаўчымі актамі віды рамеснай дзейнасці па 

заяўным прынцыпе без дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці індывідуальных 

прадпрымальнікаў, без выплаты збору за ажыццяўленне рамеснай дзейнасці і 

падачы заявы ў падатковы орган аб пастаноўцы на ўлік і (або) прыцягненне да 

ўказанай дзейнасці іншых фізічных асоб па працоўных і (або) грамадзянска-

прававых дагаворах – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры пяці базавых велічынь. 



Артыкул 23.69. Парушэнне натарыусам тэрмінаў здзяйснення 

натарыяльных дзеянняў 

Парушэнне натарыусам устаноўленых заканадаўчымі актамі тэрміну 

выпатрабавання звестак і (або) дакументаў, неабходных для здзяйснення 

натарыяльных дзеянняў, або тэрміну апавяшчэння зацікаўленай асобы аб атрыманні 

такіх звестак і (або) дакументаў, а таксама тэрмінаў здзяйснення натарыяльных 

дзеянняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.70. Парушэнне парадку падачы звестак і (або) дакументаў, 

неабходных для здзяйснення натарыяльных дзеянняў 

Непадача службовымі асобамі дзяржаўных органаў і іншых арганізацый ва 

ўстаноўлены заканадаўчымі актамі тэрмін звестак і (або) дакументаў, неабходных 

для здзяйснення натарыяльных дзеянняў, або падача такіх звестак і (або) 

дакументаў, якія змяшчаюць недакладную інфармацыю, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.71. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да паляўнічай 

агнястрэльнай гладкаствольнай зброі 

Незаконныя набыццё, перадача ў валоданне, захоўванне, перавозка, перасылка 

ці нашэнне паляўнічай агнястрэльнай гладкаствольнай зброі ці боепрыпасаў да яе 

або незаконныя набыццё, перадача ў валоданне, перавозка, перасылка або нашэнне 

складаных частак ці кампанентаў паляўнічай агнястрэльнай гладкаствольнай зброі – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння ці без 

канфіскацыі або пазбаўленне спецыяльнага права з канфіскацыяй прадмета 

адміністрацыйнага правапарушэння ці без канфіскацыі. 

Артыкул 23.72. Неўнясенне прапаноў аб адмене дзяржаўнай падтрымкі 
Неўнясенне прапаноў аб адмене аказанай дзяржаўнай падтрымкі кіраўніком 

(яго намеснікам) рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання, іншай дзяржаўнай 

арганізацыі, падпарадкаванай Ураду Рэспублікі Беларусь, абласнога выканаўчага 

камітэта, Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, адказным за забеспячэнне 

кантролю за выкананнем камерцыйнымі арганізацыямі і індывідуальнымі 

прадпрымальнікамі ўстаноўленых паказчыкаў, дасягненне якіх з'яўляецца ўмовай 

аказання дзяржаўнай падтрымкі, захаваннем некамерцыйнымі арганізацыямі мэт 

давання, напрамкаў выкарыстання бюджэтных сродкаў або тэрмінаў дасягнення 

ўказаных мэт ці дасягненнем устаноўленых паказчыкаў, у выпадку іх невыканання 

(незахавання, недасягнення) па выніках трох справаздачных кварталаў з дня 

аказання дзяржаўнай падтрымкі, дадзенай на тэрмін, які не перавышае аднаго года, 

або па выніках кожнага каляндарнага года на працягу тэрміну дзеяння дзяржаўнай 

падтрымкі, дадзенай на тэрмін больш за адзін год, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.73. Непадача або несвоечасовая падача дакументаў, звязаных 

са змяненнем рэчавых правоў на простыя і (або) пераводныя 

вэксалі 
Непадача або несвоечасовая падача фізічнай асобай, якая пастаянна або часова 

пражывае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, або юрыдычнай асобай, 



зарэгістраванай у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і 

індывідуальных прадпрымальнікаў, у рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 

«Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папер» устаноўленых 

заканадаўчымі актамі натарыяльна завераных дакументаў у выпадку здзяйснення 

здзелак, накіраваных на змяненне права ўласнасці або іншых рэчавых правоў на 

простыя і (або) пераводныя вэксалі, іх копіі або экзэмпляры пераводных вэксаляў, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці 

працэнтаў вэксальнай сумы, а на юрыдычную асобу – ад дваццаці да пяцідзесяці 

працэнтаў вэксальнай сумы. 

Артыкул 23.74. Парушэнне парадку ажыццяўлення дзейнасці па аказанні 

паслуг у сферы аграэкатурызму 

1. Ажыццяўленне фізічнай асобай або сельскагаспадарчай арганізацыяй 

дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму без выплаты збору за 

ажыццяўленне дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму, і (або) без 

падачы заявы ў падатковы орган аб пастаноўцы на ўлік, і (або) без паведамлення 

адпаведнаму Савету дэпутатаў першаснага тэрытарыяльнага ўзроўню, і (або) без 

заключэння дагавора на аказанне паслуг у сферы аграэкатурызму – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

дзесяці базавых велічынь. 

2. Непадача фізічнай асобай або сельскагаспадарчай арганізацыяй у падатковы 

орган інфармацыі па ўстаноўленай форме аб дагаворах на аказанне паслуг у сферы 

аграэкатурызму, заключаных у мінулым годзе, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад адной да 

пяці базавых велічынь. 

Артыкул 23.75. Парушэнне ўстаноўленага парадку стварэння страхавымі 

арганізацыямі і страхавымі брокерамі адасобленых 

падраздзяленняў, а таксама арганізацый за межамі Рэспублікі 

Беларусь для ажыццяўлення дзейнасці ў галіне страхавання 

або набыцця доляў у статутных фондах (акцый) такіх 

арганізацый 

Стварэнне беларускай страхавой арганізацыяй або беларускім страхавым 

брокерам без атрымання дазволу Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 

адасобленых падраздзяленняў, у тым ліку за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама 

ўдзел беларускай страхавой арганізацыі або беларускага страхавога брокера без 

атрымання дазволу Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь у стварэнні 

арганізацый за межамі Рэспублікі Беларусь для ажыццяўлення дзейнасці ў галіне 

страхавання, уключаючы страхавых брокераў, або набыццё доляў у статутных 

фондах (акцый) такіх арганізацый – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад 

трохсот да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 23.76. Выключаны 

Артыкул 23.77. Невыкананне абавязку па звароце за дзяржаўнай 

рэгістрацыяй у дачыненні да аб'ектаў нерухомай маёмасці 

1. Невыкананне пакупніком жылога дома ў сельскім населеным пункце па 

дагаворы куплі-продажу, мены, дарэння, зарэгістраваным у сельскім выканаўчым 

камітэце, абавязку па звароце за дзяржаўнай рэгістрацыяй правоў на зямельны 

ўчастак і жылы дом ва ўстаноўлены заканадаўчымі актамі тэрмін – 



цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

2. Невыкананне абавязку па звароце за дзяржаўнай рэгістрацыяй у дачыненні 

да ўзведзенай капітальнай будыніны (будынка, збудавання), ізаляванага 

памяшкання або незавершанага закансерваванага капітальнага збудавання ва 

ўстаноўлены заканадаўчымі актамі тэрмін – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь, а на юрыдычную асобу – ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь. 

Артыкул 23.78. Парушэнне жыллёвага заканадаўства 

1. Парушэнне службовай асобай мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, 

іншых дзяржаўных органаў і іншых арганізацый патрабаванняў заканадаўства ў 

частцы дзяржаўнага ўліку жылых памяшканняў дзяржаўнага і прыватнага 

жыллёвых фондаў, запаўнення асабовых рахункаў, пастаноўкі на ўлік грамадзян, 

якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, зняцця іх з такога ўліку і давання 

грамадзянам жылых памяшканняў, заключэння і рэгістрацыі дагавораў найму 

жылых памяшканняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці базавых 

велічынь. 

2. Незахаванне службовай асобай мясцовага выканаўчага і распарадчага 

органа, іншых дзяржаўных органаў і іншых дзяржаўных арганізацый устаноўленага 

заканадаўчымі актамі тэрміну засялення жылых памяшканняў дзяржаўнага 

жыллёвага фонду – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці базавых 

велічынь. 

3. Падача фізічнай асобай не адпаведных рэчаіснасці звестак аб патрэбнасці ў 

паляпшэнні жыллёвых умоў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.79. Парушэнне патрабаванняў заканадаўства аб кантрольнай 

(нагляднай) дзейнасці 

1. Здзяйсненне службовай асобай кантралюючага (нагляднага) органа грубых 

парушэнняў патрабаванняў да парадку арганізацыі і правядзення праверак, 

устаноўленых у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, за выключэннем здзяйснення 

парушэнняў, прадугледжаных часткай 2 гэтага артыкула, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых 

велічынь. 

2. Неўнясенне запісу аб правядзенні праверкі ў кнігу ўліку праверак (журнал 

вытворчасці работ) пры падачы гэтай кнігі (журнала) або парушэнне ўстаноўленага 

парадку прызначэння праверкі, у тым ліку яе неабгрунтаванае прызначэнне, 

здзейсненыя службовай асобай кантралюючага (нагляднага) органа ці прафесійнага 

саюза, або прававым ці тэхнічным інспектарам працы прафесійнага саюза, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.80. Парушэнне парадку давання і адабрання зямельных 

участкаў  
1. Парушэнне службовай асобай мясцовага выканаўчага і распарадчага органа 

парадку фарміравання, адабрання і давання зямельных участкаў, устаноўленых 



заканадаўчымі актамі тэрмінаў разгляду заяў грамадзян, індывідуальных 

прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб аб даванні зямельных участкаў, парадку і 

тэрмінаў работы камісіі па выбары месца размяшчэння зямельнага ўчастка, 

узгаднення дакументаў, неабходных для прыняцця рашэнняў аб адабранні і даванні 

зямельных участкаў, тэрмінаў прыняцця такіх рашэнняў, парадку пераводу зямель з 

адных катэгорый і відаў у іншыя і аднясення зямель да пэўных відаў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых велічынь. 

2. Незаконная адмова службовай асобы мясцовага выканаўчага і распарадчага 

органа ў даванні і адабранні зямельнага ўчастка або ў заключэнні дагавора арэнды 

зямельнага ўчастка, а таксама непрыняцце мер для давання і адабрання зямельнага 

ўчастка ва ўстаноўленыя тэрміны або парушэнне парадку давання і 

распаўсюджвання інфармацыі аб свабодных (незанятых) зямельных участках – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трох да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.81. Незаконнае дэлегаванне паўнамоцтваў на дзяржаўнае 

рэгуляванне прадпрымальніцкай дзейнасці або на кантроль 

за ёй 

Незаконнае дэлегаванне службовай асобай паўнамоцтваў на дзяржаўнае 

рэгуляванне прадпрымальніцкай дзейнасці або на кантроль за ёй асобе, якая 

ажыццяўляе такую дзейнасць, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.82. Перашкода законнай прадпрымальніцкай дзейнасці 

Неправамерная адмова ў рэгістрацыі або ўхіленне ад рэгістрацыі 

індывідуальнага прадпрымальніка ці юрыдычнай асобы, а таксама неправамерная 

адмова ў выдачы або ўхіленне ад выдачы спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) на 

ажыццяўленне пэўнай дзейнасці, або парушэнне тэрміну і парадку выдачы такога 

спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), або процізаконнае абмежаванне іх правоў і 

інтарэсаў ці іншае процізаконнае ўмяшанне ў прадпрымальніцкую дзейнасць, 

здзейсненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, 

калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.83. Парушэнне парадку правядзення конкурсаў і аўкцыёнаў 

Парушэнне службовай асобай або дзяржаўным служачым, які не з'яўляецца 

службовай асобай, устаноўленага заканадаўствам парадку правядзення конкурсаў і 

аўкцыёнаў, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу злачынства, за выключэннем 

парушэнняў парадку правядзення конкурсаў і аўкцыёнаў, адказнасць за якія 

прадугледжана іншымі артыкуламі Асаблівай часткі гэтага Кодэкса, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.84. Парушэнне парадку давання і выкарыстання 

бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі 

1. Даванне індывідуальным прадпрымальнікам або службовай асобай 

юрыдычнай асобы бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі з парушэннем 

патрабаванняў заканадаўчых актаў – 
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цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – ад дваццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

2. Выкарыстанне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі на мэты, не 

прадугледжаныя дагаворам аб яе даванні, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да дваццаці пяці 

базавых велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да ста пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

3. Выкарыстанне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі на мэты, забароненыя 

заканадаўчымі актамі, або такой дапамогі, дадзенай без заключэння дагавора, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці пяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь з канфіскацыяй такой дапамогі або без канфіскацыі, на 

індывідуальнага прадпрымальніка – ад ста да ста пяцідзесяці базавых велічынь з 

канфіскацыяй такой дапамогі або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу – да 

двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй такой дапамогі або без канфіскацыі. 

4. Выкарыстанне службовай асобай юрыдычнай асобы бязвыплатнай 

(спонсарскай) дапамогі на мэты, не прадугледжаныя дагаворам аб яе даванні або 

забароненыя заканадаўчымі актамі, або такой дапамогі, дадзенай без заключэння 

дагавора, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад ста да ста пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 23.85. Незаконныя дзеянні ў дачыненні да дзяржаўных сімвалаў 

Рэспублікі Беларусь 
Выкарыстанне Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага герба 

Рэспублікі Беларусь з парушэннем патрабаванняў, устаноўленых заканадаўствам, а 

таксама парушэнне ўстаноўленых заканадаўствам патрабаванняў да выканання 

Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь, калі ў гэтых дзеяннях няма саставу 

злачынства, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых велічынь. 

Артыкул 23.86. Парушэнне парадку давання жылых памяшканняў, 

пабудаваных (рэканструяваных) або набытых з 

прыцягненнем ільготнага крэдыту, па дагаворы найму або 

арэнды 

1. Даванне грамадзянінам жылога памяшкання (яго часткі), пабудаванага 

(рэканструяванага) або набытага з прыцягненнем ільготнага крэдыту, па дагаворы 

найму жылога памяшкання прыватнага жыллёвага фонду або па дагаворы арэнды 

жылога памяшкання да поўнага пагашэння льготнага крэдыту без дазволу 

адпаведнага мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, калі ў адпаведнасці з 

заканадаўчымі актамі патрабуецца такі дазвол, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да трыццаці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 23.87. Незаконны ўвоз асоб у Рэспубліку Беларусь 
1. Дастаўленне перавозчыкам, які ажыццяўляе перавозку пасажыраў 

унутраным водным, марскім або аўтамабільным транспартам, на тэрыторыю 



Рэспублікі Беларусь фізічнай асобы, якая не мае дакументаў, неабходных для ўезду 

ў Рэспубліку Беларусь, – 

цягне за сабой накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або 

юрыдычную асобу ў памеры ад дваццаці да двухсот базавых велічынь. 

2. Дастаўленне перавозчыкам, які ажыццяўляе перавозку пасажыраў 

паветраным транспартам, на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь фізічнай асобы, якая 

не мае дакументаў, неабходных для ўезду ў Рэспубліку Беларусь, або фізічнай 

асобы, у дачыненні да якой да пачатку перавозкі перавозчык апавешчаны аб адмове 

ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь, або невыкананне такім перавозчыкам абавязку па 

перадачы персанальных даных пасажыраў у інфармацыйныя сістэмы Міністэрства 

транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь, якое пацягнула за сабой дастаўленне 

на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь фізічнай асобы, якой адмоўлена ва ўездзе ў 

Рэспубліку Беларусь, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу на юрыдычную асобу ў памеры ад ста да 

пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 23.88. Незаконныя арганізацыя дзейнасці грамадскага 

аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду або ўдзел у іх 

дзейнасці 
Арганізацыя дзейнасці або ўдзел у дзейнасці палітычнай партыі, іншага 

грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, у дачыненні да якіх 

маецца рашэнне ўпаўнаважанага дзяржаўнага органа аб іх ліквідацыі або 

прыпыненні іх дзейнасці, якое ўступіла ў законную сілу, а таксама арганізацыя 

дзейнасці або ўдзел у дзейнасці палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання, 

рэлігійнай арганізацыі ці фонду, якія не прайшлі ва ўстаноўленым парадку 

дзяржаўную рэгістрацыю, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. 1. Пад удзелам у дзейнасці палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання, 

рэлігійнай арганізацыі ці фонду ў гэтым артыкуле разумеюцца дзеянні, накіраваныя на дасягненне 

мэт указанай партыі, аб'яднання, арганізацыі ці фонду, у тым ліку вызначаных у іх статутных і 

іншых дакументах. 

2. Дзеянне гэтага артыкула не распаўсюджваецца на арганізацыю дзейнасці або ўдзел у 

дзейнасці палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, у 

дачыненні да якіх маецца рашэнне ўпаўнаважанага дзяржаўнага органа аб прыпыненні іх дзейнасці, 

што ўступіла ў законную сілу, якая накіравана на ліквідацыю парушэнняў, што паслужылі 

падставай для прыпынення дзейнасці, а таксама на арганізацыю дзейнасці або ўдзел у дзейнасці 

палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, звязаных з іх 

дзяржаўнай рэгістрацыяй ва ўстаноўленым парадку. 

ГЛАВА 24 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ПРАВАСУДДЗЯ І 

ДЗЕЙНАСЦІ ОРГАНАЎ КРЫМІНАЛЬНАЙ І АДМІНІСТРАЦЫЙНАЙ 

ЮРЫСДЫКЦЫІ 

Артыкул 24.1. Непавага да суда 

Непавага да суда, якая выявілася ва ўхіленні ад яўкі ў суд, гэта значыць няяўка 

па выкліку без уважлівай прычыны, або ў непадпарадкаванні распараджэнню 

старшынствуючага, або ў парушэнні парадку падчас судовага пасяджэння, а таксама 

здзяйсненне іншых дзеянняў, якія сведчаць аб яўнай пагардзе да суда, – 

цягнуць за сабой папярэджанне, або накладанне штрафу ў памеры да дваццаці 

базавых велічынь, або адміністрацыйны арышт. 



Артыкул 24.2. Перашкода яўцы ў суд народнага засядацеля 

Перашкода наймальнікам або асобай, якая яго прадстаўляе, яўцы ў суд 

народнага засядацеля для ўдзелу ў судовым разборы – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад пяці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 24.3. Непрыняцце мер па прыватным прысудзе (пастанове) суда 

ці прадстаўленні аб ліквідацыі парушэнняў заканадаўства, 

прычын і ўмоў, якія спрыяюць здзяйсненню 

правапарушэнняў 
Пакіданне службовай асобай без разгляду прыватнага прысуду (пастановы) 

суда ці прадстаўлення аб ліквідацыі парушэнняў заканадаўства, прычын і ўмоў, якія 

спрыяюць здзяйсненню правапарушэнняў, унесенага Следчым камітэтам Рэспублікі 

Беларусь, органамі ўнутраных спраў, пракуратуры, дзяржаўнай бяспекі, пагранічнай 

службы, мытнымі органамі, органам дзяржаўнай аховы, органамі фінансавых 

расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, органамі і 

падраздзяленнямі па надзвычайных сітуацыях, асобай, якая праводзіць дазнанне, 

следчым, або непрыняцце мер да ліквідацыі ўказаных у іх парушэнняў, а таксама 

несвоечасовы адказ на такі прыватны прысуд (пастанову) ці прадстаўленне – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

Артыкул 24.4. Заведама лжывыя тлумачэнне або заява 

Заведама лжывае тлумачэнне сведкі або пацярпелага, або заведама лжывая 

заява аб здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння, або заведама лжывае 

заключэнне эксперта, або зроблены перакладчыкам заведама няправільны пераклад 

па справе аб адміністрацыйным правапарушэнні, а таксама заведама лжывае 

паказанне сведкі, або заведама лжывае заключэнне эксперта, або зроблены 

перакладчыкам заведама няправільны пераклад пры ажыццяўленні 

канстытуцыйнага судаводства – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці 

базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 24.5. Адмова або ўхіленне сведкі ці пацярпелага ад дачы 

тлумачэнняў або эксперта ці перакладчыка ад выканання 

ўскладзеных на іх абавязкаў 

Адмова або ўхіленне без уважлівых прычын сведкі ці пацярпелага ад дачы 

тлумачэнняў або эксперта ці перакладчыка без уважлівых прычын ад выканання 

ўскладзеных на іх абавязкаў па справе аб адміністрацыйным правапарушэнні – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад васьмі да трыццаці базавых 

велічынь. 

  
Заўвага. Асоба не падлягае адміністрацыйнай адказнасці за адмову або ўхіленне ад дачы 

тлумачэнняў супраць самога сябе, членаў сваёй сям'і, блізкіх сваякоў. 

Артыкул 24.6. Ухіленне ад яўкі ў орган, які вядзе адміністрацыйны ці 

крымінальны працэс, або да судовага выканаўцы 

Ухіленне без уважлівых прычын ад яўкі ў орган, які вядзе адміністрацыйны ці 

крымінальны працэс, або ў орган дазнання ці папярэдняга следства, або да судовага 

выканаўцы – 

цягне за сабой папярэджанне, або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь, або адміністрацыйны арышт. 



Артыкул 24.7. Непаведамленне або непадача доказаў у суд, а таксама 

непаведамленне аб перамене адраса 

1. Непаведамленне суду па грамадзянскіх або эканамічных справах аб 

перамене адраса падчас вядзення па справе – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь. 

2. Непаведамленне або непадача ў суд без уважлівых прычын доказаў па 

грамадзянскіх або эканамічных справах асобай, якая не з'яўляецца ўдзельнікам 

судаводства, – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

пяцідзесяці базавых велічынь. 

Артыкул 24.8. Неажыццяўленне мер для забеспячэння іску, выканання 

выканаўчага дакумента 

Парушэнне адказчыкам або даўжніком забароны суда, судовага выканаўцы на 

здзяйсненне пэўных дзеянняў, а таксама парушэнне іншай асобай забароны суда, 

судовага выканаўцы на перадачу маёмасці адказчыку або даўжніку ці на выкананне 

ў дачыненні да іх іншых абавязацельстваў – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да трыццаці 

базавых велічынь. 

Артыкул 24.9. Парушэнне асобай, якая не з'яўляецца даўжніком, 

заканадаўства аб выканаўчым вядзенні 

1. Невыкананне асобай, якая не з'яўляецца даўжніком, патрабаванняў судовага 

выканаўцы аб накіраванні спагнання на маёмасць або грашовыя сродкі даўжніка, 

якія знаходзяцца ў іншых асоб, або аб падачы звестак, неабходных для выканання 

выканаўчага дакумента, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трыццаці базавых велічынь або 

адміністрацыйны арышт.  

2. Парушэнне службовай або іншай упаўнаважанай асобай або 

індывідуальным прадпрымальнікам тэрміну звароту выканаўчага дакумента 

судоваму выканаўцу – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да дзесяці 

базавых велічынь. 

3. Неліквідацыя службовай асобай наймальніка або індывідуальным 

прадпрымальнікам парушэнняў, дапушчаных пры правядзенні ўтрыманняў з 

заработнай платы і прыраўнаваных да яе даходаў даўжніка або пры перасылцы 

ўтрыманых сум спагнанніку, ва ўстаноўлены судовым выканаўцам тэрмін – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да дзесяці базавых велічынь. 

4. Невыкананне банкам або нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, 

якія ажыццяўляюць абслугоўванне рахункаў даўжніка, патрабаванняў аб спагнанні 

грашовых сродкаў з даўжніка ў выпадку прад'яўлення ім выканаўчага дакумента 

пры наяўнасці грашовых сродкаў на рахунку даўжніка – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 24.10. Парушэнне даўжніком заканадаўства аб выканаўчым 

вядзенні 

1. Ухіленне даўжніка ад выплаты падлеглых спагнанню з яго грашовых 

сродкаў, якое выявілася ў непадачы інфармацыі або ў падачы заведама недакладнай 

інфармацыі аб маёмасці, якая ёсць у яго, аб месцы знаходжання яго маёмасці, аб 



змяненні месца працы або месца жыхарства (месца знаходжання), аб дадатковых 

даходах, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь 

або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу – да тысячы базавых велічынь. 

2. Невыкананне даўжніком ва ўстаноўлены судом, іншым органам або 

судовым выканаўцам тэрмін выканаўчага дакумента, не звязанага з перадачай 

грашовых сум, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь, 

а на юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

3. Невыкананне даўжніком ва ўстаноўлены заканадаўчымі актамі ці судом або 

судовым выканаўцам тэрмін судовай пастановы ці іншага акта, які абавязвае 

даўжніка здзейсніць пэўныя дзеянні ці ўстрымацца ад іх здзяйснення, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да сарака базавых велічынь, а на 

юрыдычную асобу – да пяцісот базавых велічынь. 

Артыкул 24.11. Перадача прадметаў ці рэчываў асобе, якая 

ўтрымліваецца ў следчым ізалятары, выпраўленчай установе, 

што выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, ці 

арыштным доме, або атрыманне ад яе прадметаў і рэчываў 
Перадача любым спосабам асобе, якая ўтрымліваецца ў следчым ізалятары, 

выпраўленчай установе, што выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, ці 

арыштным доме, прадметаў ці рэчываў, захоўванне і выкарыстанне якіх 

абмежавана, звыш дазволенай колькасці або прадметаў ці рэчываў, захоўванне і 

выкарыстанне якіх забаронена, а таксама атрыманне ад такой асобы ўказаных 

прадметаў ці рэчываў з мэтай вынасу за межы следчага ізалятара, выпраўленчай 

установы, што выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, ці арыштнага 

дома – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці да дзесяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 24.12. Невыкананне патрабаванняў прэвентыўнага нагляду або 

прафілактычнага назірання 

1. Невыкананне асобай, за якой устаноўлены прэвентыўны нагляд, 

патрабаванняў прэвентыўнага нагляду без уважлівых прычын – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

2. Невыкананне без уважлівай прычыны асобай, якая адбыла пакаранне і 

знаходзіцца пад прафілактычным назіраннем, абавязку па папярэднім паведамленні 

органу ўнутраных спраў аб змяненні месца жыхарства, аб выездзе  з-за асабістых 

спраў у іншую мясцовасць на тэрмін большы за адзін месяц або няяўка па выкліку 

ва ўказаны орган без уважлівай прычыны – 

цягнуць за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці 

базавых велічынь. 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, здзейсненыя паўторна 

на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж 

парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дзесяці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

Артыкул 24.13. Парушэнне адміністрацыйнай забароны на наведванне 

фізкультурна-спартыўных збудаванняў 



Парушэнне адміністрацыйнай забароны на наведванне фізкультурна-

спартыўных збудаванняў – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь або адміністрацыйны арышт. 

ГЛАВА 25 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННІ СУПРАЦЬ ПАРАДКУ 

ПРЫПІСКІ ГРАМАДЗЯН ДА ПРЫЗЫЎНЫХ УЧАСТКАЎ, ПРЫЗЫВУ НА 

ВОІНСКУЮ СЛУЖБУ І ВОІНСКАГА ЎЛІКУ 

Артыкул 25.1. Няяўка ў ваенны камісарыят або на мерапрыемствы па 

прызыве 

1. Няяўка па выкліку ў ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне 

ваеннага камісарыята) без уважлівай прычыны для прыпіскі да прызыўнога 

ўчастку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры да трох базавых велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да шасці базавых 

велічынь. 

3. Няяўка без уважлівых прычын на мерапрыемствы па прызыве на воінскую 

службу па павестцы або накіраванні ваеннага камісарыята (адасобленага 

падраздзялення ваеннага камісарыята) (у тым ліку няяўка грамадзяніна, які 

адмовіўся ад атрымання такіх павесткі або накіравання) або ў тэрміны, 

устаноўленыя заканадаўствам, калі гэта няяўка не перашкодзіла прыняццю і (або) 

рэалізацыі рашэння прызыўной камісіі (ваеннага камісара) аб выкананні 

грамадзянінам воінскага абавязку, – 

цягне за сабой папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых 

велічынь. 

Артыкул 25.2. Непадача ў ваенны камісарыят спісаў грамадзян, якія 

падлягаюць прыпісцы да прызыўных участкаў 

1. Непадача службовай асобай ва ўстаноўлены тэрмін у ваенны камісарыят 

(адасобленае падраздзяленне ваеннага камісарыята) спісаў грамадзян, якія 

падлягаюць прыпісцы да прызыўных участкаў, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да чатырох базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да шасці базавых 

велічынь. 

Артыкул 25.3. Неапавяшчэнне дапрызыўніка, прызыўніка і 

ваеннаабавязанага аб выкліку ў ваенны камісарыят, орган 

дзяржаўнай бяспекі 
1. Наўмыснае неапавяшчэнне службовай асобай дапрызыўніка, прызыўніка і 

ваеннаабавязанага аб выкліку ў ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне 

ваеннага камісарыята), орган дзяржаўнай бяспекі або перашкода іх яўцы на 

прызыўныя (зборныя) пункты, пункты збору (апавяшчэння і збору) – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да чатырох базавых 

велічынь. 



2. Тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да васьмі базавых 

велічынь. 

Артыкул 25.4. Несвоечасовая падача дакументаў, неабходных для 

вядзення воінскага ўліку прызыўнікоў і ваеннаабавязаных 

1. Несвоечасовая падача службовай асобай арганізацыі, якая ажыццяўляе 

эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) аказвае жыллёва-камунальныя паслугі, у 

ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне ваеннага камісарыята), мясцовы 

выканаўчы і распарадчы орган, орган дзяржаўнай бяспекі дакументаў, неабходных 

для воінскага ўліку прызыўнікоў і ваеннаабавязаных, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да шасці базавых 

велічынь. 

2. Тое ж дзеянне, здзейсненае паўторна на працягу аднаго года пасля 

накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне, – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад шасці да васьмі базавых 

велічынь. 

Артыкул 25.5. Выключаны 

Артыкул 25.6. Выключаны 

Артыкул 25.7. Выключаны 

Артыкул 25.8. Парушэнне абавязкаў па воінскім уліку 

1. Парушэнне грамадзянамі абавязкаў па воінскім уліку – 

цягне за сабой накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трох базавых 

велічынь. 

2. Парушэнне службовай асобай абавязкаў па воінскім уліку або перашкода 

выкананню грамадзянамі абавязкаў па воінскім уліку – 

цягнуць за сабой накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да пяці базавых 

велічынь. 

РАЗДЗЕЛ ІV 
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