
 Старшыні Мінскага гарадскога  
выканаўчага камітэту 

Шорацу Андрэю Віктаравічу 
220030 Мінск пр. Незалежнасці, 8 

 
       Грамадзяніна Рэспублікі Беларусь  

_______________________________, 
_______________________________ 
______________________________ 

 
ЗАЯВА  

аб правядзенні масавага мерапрыемства  
 

На падставе артыкула 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў адпаведнасці з патрабаваннямі артыкулаў 4 
і 5 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь” прашу дазволіць 
правядзенне масавага мерапрыемства. 
 
Від масавага мерапрыемства: пікет салідарнасці з затрыманымі у другой палове сакавіка ў межах 
крымінальнай справы “Аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў” (на цяперашні момант 18 чалавек 
знаходзіцца ў СІЗА №1 альбо ў СІЗА КДБ). 
 
Мэта масавага мерапрыемства: прыцягненне ўвагі грамадскасці да крымінальнай справы, якая, на маю 
думку, па сумнеўных падставах распачатая ў адносінах да шэрагу патрыятычна настроеных людзей і мае 
відавочныя прыкметы палітычнай матываванасці. 
  
Меркаваная колькасць удзельнікаў масавага мерапрыемства: да 5 чалавек. 
 
Месца правядзення масавага мерапрыемства: Мне б вельмі хацелася (калі вы палічыце гэта 
магчымым) правесці пікет па адным з гэтых адрасоў: г.Мінск, пр. Незалежнасці, (будынак КДБ), альбо г. 
Мінск, вул. Валадарскага, (будынак СІЗА №1). Справа ў тым, што менавіта там знаходзяцца фігуранты 
ўзгаданай крымінальнай справы і правядзенне акцыі менавіта па гэтых адрасах найбольш лагічна. Разам з 
тым я згодны правесці пікет у месцы, вызначаным для такіх мэтаў Мінгарвыканкамам, па адрасе г.Мінск, 
плошча Бангалор альбоў любым іншым месцы горада Мінска, дзе правядзенне ўзгаданай акцыі, на вашую 
думку, можа быць магчымым. Са свайго боку, пры неабходнасці, я гатовы сустрэцца з вамі для больш 
дэталёвага абмеркаванні месца правядзення акцыі. 
 
Дата правядзення масавага мерапрыемства: ___ мая 2017 г.  
 
Час пачатку і графік правядзення масавага мерапрыемства: 14:00.  
 
Час заканчэння масавага мерапрыемства: 15:00. 
 
Крыніца фінансавання масавага мерапрыемства: уласныя сродкі заяўніка.  
 
Выкарыстанне транспартных сродкаў, піратэхнічных вырабаў альбо адкрытага агню падчас масавага  
мерапрыемства не прадугледжанае.  
 
Арганізатар масавага мерапрыемства: 
Грамадзянін Беларусі _______________________________________ 
Поўная дата нараджэння: ___________________________ 
Месца жыхарства: __________________________________________ 
Месца працы (навучання): ____________________________________ 
 
Арганізатар бярэ на сябе забеспячэнне грамадскага парадку і бяспекі ў часе пікетавання, а таксама захады 
па забеспячэнні медычнага абслугоўвання і парадкавання тэрыторыі па заканчэнні мерапрыемства.  
 
Дадатак: абявязальніцтвы заяўніка масавага мерапрыемства. 
 
З павагай,  
арганізатар масавага мерапрыемства 
________________________ 
 
"______" мая  2017 г. 



Старшыні Мінскага гарадскога  
выканаўчага камітэту 

Шорацу Андрэю Віктаравічу 
пр. Незалежнасці, 8 

220030 Мінск 
 

       Грамадзяніна Рэспублікі Беларусь  
_______________________________, 
_______________________________ 
______________________________ 

 
 

 
АБАВЯЗАЛЬНІЦТВЫ  

па арганізацыі і правядзенні масавага мерапрыемства (пікета) 
 
 

Я, арганізатар пікету салідарнасці з затрыманымі ў межах крымінальнай справы “Аб падрыхтоўцы 

масавых беспарадкаў”, які запланаваны на  _____ мая 2017 года у горадзе Мінску, бяру на сабе адказнасць 

за арганізацыю і правядзенне пікета, абавязуюся, што пры правядзенні пікета будзе забяспечаны 

грамадскі парадак, а ў выпадку неабходнасці прынятыя меры, звязаныя з медыцынскім абслугоўваннем, 

прыборкай тэрыторыі пасля правядзення акцыі. Гарантую выкананне патрабаванняў заканадаўства падчас 

падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемства. У тым ліку абавязуюся: пастаянна прысутнічаць на пікеце 

падчас яго правядзення; забяспечваць выкананне ўмоў i парадку правядзення пікета, бяспеку грамадзян, 

захаванасць будынкаў, збудаванняў, транспартных сродкаў і іншай маёмасці, а таксама зялёных 

насаджэнняў; выконваць усе законныя патрабаванні супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і 

прадстаўнікоў грамадскасці, якія выконваюць абавязкi па ахове грамадскага парадку, і садзейнічаць ім ў 

забеспячэнні грамадскага парадку; пры выяўленні ў час правядзення пікета ажыццяўлення ўдзельнікамі 

мерапрыемства экстрэмісцкай дзейнасці або па патрабаванню ўпаўнаважаных службовых асоб 

дзяржаўнага органа, які ажыццяўляе процідзеянне экстрэмізму, неадкладна прымаць меры па спыненні 

экстрэмізму;  у выпадку спынення мерапрыемства рашэнне аб гэтым давесці да ведама яго ўдзельнікаў; 

мець распазнавальны знак арганiзатара мітынга (нарукаўная павязка, бэйдж і да т.п.); з'яўляцца па 

запрашэнню кiраўнiка (яго намеснiка) адпаведнага мясцовага выканаўчага i распарадчага органа або 

органа ўнутраных спраў для ўдакладнення пытанняў, звязаных з правядзеннем мерапрыемства. 

 
 
 

 
_________________________________________ 
    (подпіс) 
 


