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Пералік дзяржаўных арганізацый і органаў,  
якім рассылаюцца абавязковыя бясплатныя экзэмпляры 

 
(у адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь  

ад 3 верасня 2008 г. № 1284,  
са змяненнямі і дапаўненнямі па стане на 30 снежня 2020 г.) 

 

№ Назва Адрас Віды дакументаў 
Коль- 
касць 
экз. 

1 

Дзяржаўная ўстанова  
"Нацыянальная кніжная 
палата Беларусі" 
https://natbook.org.by 

220002, г. Мінск, 
вул. В. Харужай, 
31а 
аддзел рэгістрацыі і 
ўліку АЭ 
т. (017) 357-61-12 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні 1 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага раду) 

1 

друкаваныя выданні, 
вырабленыя на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь па заказах 
нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь 

1 

камбінаваныя выданні 1 

2 

Дзяржаўная ўстанова  
"Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі" 
https://www.nlb.by 

220114 г. Мінск, 
пр. Незалежнасці, 
116 
аддзел 
камплектавання 
т. (017) 293-29-50, 
(017) 293-25-50 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні 2 

выданні для інвалідаў па зроку 1 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага раду і 
контурных карт і планаў) 

1 

неапублікаваныя дакументы 
(дысертацыі і іх электронныя 
копіі) 

1 

электронныя выданні 1 

друкаваныя выданні, якія 
выраблены на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь па заказах 
нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь 

1 

камбінаваныя выданні 2 

3 

Дзяржаўная ўстанова  
«Прэзідэнцкая бібліятэка 
Рэспублікі Беларусь» 
http://preslib.org.by 

220010, г. Мінск, 
вул. Савецкая, 11 
аддзел 
камплектавання 
т. (017) 200-38-40, 
200-33-40 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні 2 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага раду і 
контурных карт і планаў) 

1 

друкаваныя выданні, якія 
выраблены на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь па заказах 
нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь 

1 

камбінаваныя выданні 2 

электронныя выданні 1 

https://natbook.org.by/index.php?id=5
https://www.nlb.by/
http://preslib.org.by/
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4 

Дзяржаўная ўстанова  
"Цэнтральная навуковая 
бібліятэка імя Якуба 
Коласа Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі" 
http://csl.bas-net.by 

220072, г. Мінск, 
вул. Сурганава, 15 
аддзел 
камплектавання 
т. (017) 284-14-90 

друкаваныя неперыядычныя 
выданні 1 

друкаваныя перыядычныя 
выданні (акрамя раённых і 
нізавых газет) 

1 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага раду і 
контурных карт і планаў) 

1 

друкаваныя выданні, якія 
выраблены на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь па заказах 
нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь 

1 

камбінаваныя выданні 1 

электронныя выданні 1 

5 

Дзяржаўная ўстанова  
"Рэспубліканская 
навукова-тэхнічная 
бібліятэка" 
http://rntb.org.by 

220004, г. Мінск, 
пр. Пераможцаў, 7 
аддзел 
камплектавання 
т. (017) 203-32-69, 
203-31-00 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя, камбінаваныя і 
электронныя выданні навукова-
тэхнічнай, вытворчай, 
эканамічнай і прававой тэматыкі 

1 

выданні па інтэлектуальнай 
уласнасці, у тым ліку патэнтныя 
дакументы 

1 

6 

Дзяржаўная ўстанова  
"Рэспубліканская 
навуковая медыцынская 
бібліятэка" 
http://rsml.med.by 

220007, г. Мінск, 
вул. Фабрыцыуса, 
28 
аддзел 
камплектавання 
т. (017) 226-34-35, 
226-22-25, 226-30-
89 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя, камбінаваныя і 
электронныя выданні 
медыцынскай і біялагічнай 
тэматыкі 

1 

7 

Дзяржаўная ўстанова  
"Беларуская 
сельскагаспадарчая 
бібліятэка імя І.С. 
Лупіновіча" 
Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі 
http://www.belal.minsk.by 

220108, г. Мінск, 
вул. Казінца, 86, 
корп. 2, аддзел 
камплектавання, 
т. (017) 212-11-70, 
212-11-61 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя, камбінаваныя і 
электронныя выданні па галінах 
аграпрамысловага комплексу, 
сельскай гаспадаркі, харчовай і 
перапрацоўчай прамысловасці, 
лясной гаспадаркі, па прыродных 
рэсурсах, экалогіі 

1 

8 

Установа адукацыі 
“Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт 
імя Максіма Танка” 
http://lib.bspu.by 

220030, г. Мінск, 
пр-т Незалежнасці, 
4, аддзел 
камплектавання 
т. (017) 209-50-35, 
209-50-37 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя, камбінаваныя і 
электронныя выданні па 
адукацыі, педагогіцы і псіхалогіі 

1 

9 

Фундаментальная 
бібліятэка 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта 
http://www.library.bsu.by 

220030, г. Мінск, 
пр. Незалежнасці, 
4, аддзел 
камплектавання 
т. (017) 209-50-35, 
209-50-37 

друкаваныя неперыядычныя, 
камбінаваныя і электронныя 
выданні, якія адносяцца да 
навуковых і вучэбных выданняў 
для вышэйшай школы 

1 

http://csl.bas-net.by/
http://rntb.org.by/
http://rsml.med.by/
http://www.belal.minsk.by/
https://lib.bspu.by/
http://www.library.bsu.by/
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10 

Абласныя бібліятэкі 

Дзяржаўная ўстанова  
"Мінская абласная 
бібліятэка ім. А.С. 
Пушкіна" 
http://pushlib.iatp.by 

220005, Мінск, 
вул. Гікала, 4 
т. (017) 293-03-31, 
293-00-54 

 
друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя, камбінаваныя і 
электронныя выданні, якія 
выпускаюцца вытворцамі 
абявязковага экзэмпляра 
вобласці 

1 

Установа культуры  
"Абласная бібліятэка 
ім. М. Горкага" 
http://www.brl.by 

224016, г. Брэст, 
бульв. Касманаўтаў, 
48 
т. (0162) 20-90-42  
 

Дзяржаўная ўстанова  
"Віцебская абласная 
бібліятэка імя У.І. 
Леніна" 
http://vlib.by 

210601, г. Віцебск, 
вул. Леніна, 8а 
т. (0212) 373-058,  
373-640 

Установа  
"Гомельская абласная 
універсальная 
бібліятэка імя У.І. 
Леніна" 
http://goub.org 

246085, г. Гомель, 
пл. Перамогі, 2а 
т. (0232) 773-646 

Дзяржаўная ўстанова 
культуры 
"Гродзенская абласная 
навуковая бібліятэка 
ім. Я.Ф. Карскага" 
https://grodnolib.by 

230023, г. Гродна, 
вул. Замкавая, 20 
т. (0152) 743-251,  
743-909 

Установа культуры  
"Магілёўская абласная 
бібліятэка ім. У.І. 
Леніна" 
http://library.mogilev.by 

212030, г. Магілёў, 
вул. Крыленка, 8 
т. (0222) 311-018 
311-072 

11 

Спецыяльная гарадская 
бібліятэка для сляпых 
ДУ "Цэнтралізаваная 
сістэма дзяржаўных 
публічных бібліятэк г. 
Мінска" 

220029, г. Мінск, 
вул. Камуністычная, 
42 
т. (017) 334-58-32, 
334-56-65 

усе выданні для інвалідаў па 
зроку 

1 

12 Рэспубліканскія 
дзяржаўныя архівы 

  

рэспубліканскія друкаваныя 
перыядычныя выданні (паводле 
пераліку, які зацвярджаецца 
Міністэрствам інфармацыі і 
Міністэрствам юстыцыі) 

1 

13 
Абласныя дзяржаўныя 
архівы   

абласныя друкаваныя 
перыядычныя выданні (паводле 
пераліку, які зацвярджаецца 
Міністэрствам інфармацыі і 
Міністэрствам юстыцыі) 

1 

14 
Занальныя 
дзяржаўныя архівы 

  

друкаваныя перыядычныя 
выданні, якія выпускаюцца ў 
гарадах і раёнах, што ўваходзяць 
у зону абслугоўвання архіваў 
(паводле пераліку, які 

1 

http://pushlib.iatp.by/
http://www.brl.by/
http://vlib.by/index.php/ru/
http://goub.org/
https://grodnolib.by/
http://library.mogilev.by/
https://be.natbook.org.by/assets/files/peralik-peryyadychnyh-vydannya%D1%9E.pdf
https://be.natbook.org.by/assets/files/peralik-peryyadychnyh-vydannya%D1%9E.pdf
https://be.natbook.org.by/assets/files/peralik-peryyadychnyh-vydannya%D1%9E.pdf
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зацвярджаецца Міністэрствам 
інфармацыі і Міністэрствам 
юстыцыі) 

15 
Адміністрацыя 
Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь 

220016, г. Мінск, 
вул. К. Маркса, 38 
канцылярыя 
т. (017) 222-32-17 
e-mail: 
contact@president.gov.
by 

друкаваныя неперыядычныя 
афіцыйныя, масава-палітычныя і 
літаратурна-мастацкія выданні, 
выданні прававой тэматыкі 

2 

друкаваныя перыядычныя 
выданні 2 

афіцыйнае перыядычнае 
друкаванае выданне – зборнік 
прававых актаў «Национальный 
реестр правовых актов 
Республики Беларусь» 

1 

16 

Савет Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь 
www.sovrep.gov.by 

220016, г. Мінск, 
вул. Чырвона-
армейская, 9 
аддзел лістоў і 
прыёму грамадзян 
т. (017) 327-46-76 
e-mail: 
mail@sovrep.gov.by 

рэспубліканскія і абласныя 
друкаваныя перыядычныя 
выданні, адным з заснавальнікаў 
якіх выступаюць дзяржаўныя 
органы 

1 

17 

Палата прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь 
house.gov.by/by 

220010, г. Мінск, 
вул. Савецкая, 11 
аддзел па рабоце са 
зваротамі 
грамадзян і 
юрыдычных асоб 
т. (017) 222-69-25, 
222-62-52,  
222-63-58 
e-mail: 
letters@house.gov.by 

рэспубліканскія і абласныя 
друкаваныя перыядычныя 
выданні, адным з заснавальнікаў 
якіх выступаюць дзяржаўныя 
органы 

1 

друкаваныя неперыядычныя b 
перыядычныя выданні прававой 
тэматыкі 

1 

18 
Савет Міністраў 
Рэспублікі Беларусь 
www.government.by 

220010, г. Мінск, 
вул. Савецкая, 11 
канцылярыя 
т. (017) 222-63-55, 
222-66-65, 222-60-46 
e-mail: 
contact@government.by 

масава-палітычныя выданні,  1 

друкаваныя перыядычныя 
выданні 

1 

19 

Дзяржаўны 
сакратарыят Савета 
Бяспекі Рэспублікі 
Беларусь 

220016, г. Мінск, 
вул. К. Маркса, 38 
канцылярыя 
т. (017) 222-36-56,  
222-61-07 

рэспубліканскія газеты 1 

20 
Канстытуцыйны Суд 
Рэспублікі Беларусь 
www.kc.gov.by 

220016, г. Мінск, 
вул. К. Маркса, 32 
т. (017) 327-80-12 
e-mail: 
ksrb@kc.gov.by 

рэспубліканскія газеты, адным з 
заснавальнікаў якіх выступаюць 
дзяржаўныя органы 

1 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні прававой 
тэматыкі 

1 

21 
Камітэт дзяржаўнага 
кантролю Рэспублікі 

220030, г. Мінск, 
вул. К. Маркса, 3 рэспубліканскія газеты 1 

http://www.sovrep.gov.by/
http://house.gov.by/by/
http://www.government.by/
http://www.kc.gov.by/
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Беларусь 
www.kgk.gov.by 

прыёмная 
т. (017) 327-20-15, 
327-60-67 
e-mail: 
kgk@mail.belpak.by 

электронныя афіцыйныя выданні 
Нацыянальнага цэнтра 
інтэлектуальнай уласнасці 

1 

22 

Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 
www.mininform.gov.by 

220004, г. Мінск, 
пр. Пераможцаў, 11 
прыёмная 
т. (017) 203-92-31 
e-mail: 
info@mininform.gov.by 

друкаваныя неперыядычныя 
выданні, каляндары 

2 

друкаваныя перыядычныя 
выданні 3 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя тапаграфічных 
карт і планаў усяго маштабнага 
раду) 

1 

друкаваныя выданні, якія 
выраблены на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь па заказах 
нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь 

2 

23 

Дзяржаўны 
картографа-геадэзічны 
фонд Рэспублікі 
Беларусь 

220029, г. Мінск, 
пр. Машэрава, 17А 
т. (017) 334-72-04 
e-mail: 
geocenter@maps.by 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага раду) 

10 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні, вырабленыя на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па 
заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі 
Беларусь 

1 

24 

Дзяржаўны камітэт па 
маёмасці Рэспублікі 
Беларусь 
http://www.gki.gov.by/ 

220005, г. Мінск, 
зав. Чырвоназорны, 
12 
прыёмная 
т. (017) 288-10-19 
e-mail: 
info@gki.gov.by 

картаграфічныя выданні ўсіх 
відаў (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага раду) 

3 

25 
Міністэрства абароны 
Рэспублікі Беларусь 
https://www.mil.by/ 

220034, г. Мінск, 
вул. Камуністычная, 1 
т. (017) 297-11-19, 
297-12-12 
e-mail: 
modmail@mod.mil.by 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт, планаў 
усяго маштабнага раду і 
контурных карт) 

3 

26 

Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі 
Беларусь 
http://mvd.gov.by/ 

220050, г. Мінск, 
вул. Гарадскі Вал, 2 
пад'езд № 4 
прыёмная 
т. (017) 218-78-95 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага рада і 
контурных карт і планаў) 

1 

27 

Міністэрства 
антыманапольнага 
рэгулявання і гандлю 
Рэспублікі Беларусь 
https://mart.gov.by 

220030, г. Мінск, 
вул. Кірава, 8, к. 1 
прыёмная: 
т. 327-48-02 
e-mail: 
mail@mart.gov.by 

друкаваныя перыядычныя 
выданні, зарэгістраваныя ў 
якасці рэкламных 

1 

http://www.kgk.gov.by/
http://www.mininform.gov.by/
http://www.gki.gov.by/
https://www.mil.by/by/
http://mvd.gov.by/
https://mart.gov.by/be/sites/mart/home.html
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28 

Дзяржаўны пагранічны 
камітэт Рэспублікі 
Беларусь 
http://gpk.gov.by/ 

220050, г. Мінск, 
вул. Валадарскага, 24 
т. (017) 216-26-12 
e-mail: 
post@gpk.gov.by 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт і планаў 
усяго маштабнага рада і 
контурных карт і планаў) 

1 

29 

Упраўленні ідэалагічнай работы,  
культуры і па справах моладзі аблвыканкамаў 

Галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі  
Мінскага аблвыканкама 

222030, Мінск, 
вул. Энгельса, 4 
т. (017) 500-42-41 
e-mail: 
otdelsmi@minsk-
region.gov.by 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні, якія 
выпускаюцца вытвоцамі 
абавязковага экзэмпляра 
вобласці 

1 

Галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы і па 
справах моладзі  
Брэсцкага 
аблвыканкама 

224006, Брэст, 
вул. Леніна, 11, вул. 
Камуністычная, 5 
т. (0162) 21-12-98 
e-mail: 
ideology@brest-
region.by 

Галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы і па 
справах моладзі  
Віцебскага 
аблвыканкама 

210010, Віцебск, 
вул. Гогаля, 6 
т. (0212) 48-00-57 
e-mail: 
oblideol@vitebsk.by 

Галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі  
Гомельскага 
аблвыканкама 

246050, г. Гомель, 
пр. Леніна, 2  
т. (0232) 33-42-59 
e-mail: 
kanc@oblispolkom-
gomel.by 

Галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы і па 
справах моладзі  
Гродзенскага 
аблвыканкама 

230023, г. Гродна, 
вул. Ажэшка, 3 
т. (0152) 68-74-99 
e-mail: 
uirp@mail.grodno.by 

Галоўнае ўпраўленне 
ідэалагічнай работы і па 
справах моладзі  
Магілёўскага 
аблвыканкама 

212030, г. Магілёў, 
вул. Першамайская, 
71 
т. (0222) 32-68-42 
e-mail: 
mail@upridea.belhost.by 

30 

Установа  
"Беларускі дзяржаўны 
архіў навукова-
тэхнічнай 
дакументацыі" 

220030, г. Мінск, 
вул. Кірылы і 
Мяфодзія, 4 
прыёмная 
т. (017) 378-51-97 
e-mail: 
bgantd@mail.ru 

друкаваныя картаграфічныя 
выданні (акрамя дзяржаўных 
тапаграфічных карт усяго 
маштабнага рада і контурных 
карт і планаў) 

1 

31 

Дзяржаўная ўстанова  
"Беларускі інстытут 
сістэмнага аналізу і 
інфармацыйнага 
забеспячэння 

220004, г. Мінск, 
пр. Пераможцаў, 7 
т. (017) 203-14-87 
e-mail: 
isa@belisa.org.by 

неапублікаваныя дакументы  1 

http://gpk.gov.by/
mailto:otdelsmi@minsk-region.gov.by
mailto:otdelsmi@minsk-region.gov.by
mailto:uirp@mail.grodno.by
mailto:mail@upridea.belhost.by


7 
 

навукова-тэхнічнай 
сферы" 
http://belisa.org.by/ 

32 

Нацыянальны цэнтр 
прававой інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь 
http://ncpi.gov.by/ 

220050, г. Мінск, 
вул. Берсана, 1а 
прыёмная 
т. (017) 279-99-09 
e-mail: 
mail@ncpi.gov.by 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні прававой 
тэматыкі 

1 

33 

Нацыянальны цэнтр 
заканадаўства і 
прававых 
даследаванняў 
Рэспублікі Беларусь 
http://center.gov.by/ 

220050, г. Мінск, 
вул. Берсана, 1а 
т. (017) 200-12-25 
e-mail: 
center@pmrb.gov.by 

друкаваныя неперыядычныя і 
перыядычныя выданні прававой 
тэматыкі 

1 

афіцыйныя перыядычныя 
друкаваныя выданні (газеты 
"СБ. Беларусь сегодня", 
"Звязда", "Народная газета" і 
"Рэспубліка") 

1 

34 

Камітэт дзяржаўнай 
бяспекі Рэспублікі 
Беларусь 
http://www.kgb.by/ 

220030, г. Мінск, 
пр. Незалежнасці, 17 
т. (017) 219-92-99 
e-mail: 
info@kgb.gov.by 

электронныя афіцыйныя 
выданні Нацыянальнага цэнтра 
інтэлектуальнай уласнасці  

1 

35 
Нацыянальны банк 
Рэспублікі Беларусь 
http://www.nbrb.by/ 

220008, г. Мінск, 
пр. Незалежнасці, 20 
т. (017) 306-00-02 

электронныя афіцыйныя 
выданні Нацыянальнага цэнтра 
інтэлектуальнай уласнасці  

1 
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