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Пры ня ты Па ла тай 

прад стаў ні коў 16 мая 2019 г.

Ухва ле ны Са ве там 

Рэс пуб лі кі 31 мая 2019 г.

Ар ты кул 1. Унес ці ў За кон 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 4 са ка ві-

ка 1997 г. № 28-З «Аб транс план-

та цыі ор га наў і тка нак ча ла ве ка» 

на ступ ныя змя нен ні:

1. У ар ты ку ле 1:

пас ля аб за ца шос та га да поў-

ніць ар ты кул аб за цам на ступ на га 

змес ту:

«пе ра кры жа ва ная транс план-

та цыя — транс план та цыя, у якой 

удзель ні ча юць не менш за дзве 

па ры, кож ная з якіх скла да ец ца з 

жы во га до на ра і рэ цы пі ен та, якія 

з'яў ля юц ца ад но ад на му сва я ка мі 

або му жам і жон кай, іму на ла гіч-

на не су мя шчаль ных па між са бой, 

пры гэ тым жы вы до нар з ад ной 

па ры іму на ла гіч на су мя шчаль ны 

з рэ цы пі ен там з дру гой па ры і на-

ад ва рот;»;

пас ля аб за ца сё ма га да поў-

ніць ар ты кул аб за цам на ступ на га 

змес ту:

«сва я кі — асо бы, якія зна хо-

дзяц ца ў кроў ным сва яц тве, ма-

юць агуль ных прод каў да пра дзе-

да і пра баб кі ўключ на, усы на ві це лі 

(уда ча ры це лі), усы ноў ле ныя (уда-

ча ро ныя) дзе ці, па сын кі, пад чар-

кі;».

2. Ар ты ку лы 3 і 4 вы клас ці ў 

на ступ най рэ дак цыі:

«Ар ты кул 3. Пра ва вое рэ гу ля-

ван не ад но сін у га лі не транс план-

та цыі

Ад но сі ны ў га лі не транс план та-

цыі рэ гу лю юц ца гэ тым За ко нам, 

ін шы мі ак та мі за ка на даў ства, між-

на род ны мі да га во ра мі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, а так са ма між на род на-

пра ва вы мі ак та мі, якія скла да юць 

пра ва Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за.

Ка лі між на род ным да га во рам 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь уста ноў ле ны 

ін шыя пра ві лы, чым тыя, якія пра-

ду гле джа ны гэ тым За ко нам, то 

пры мя ня юц ца пра ві лы між на род-

на га да га во ра.

Ар ты кул 4. Між на род нае су-

пра цоў ніц тва

Дзяр жаў ныя ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, якія зай ма юц ца транс-

план та цы яй, ма юць пра ва ажыц-

цяў ляць між на род нае су пра цоў ніц т-

ва ў га лі не аб ме ну ор га на мі і (або)

ткан ка мі ча ла ве ка на бяз вы плат-

най асно ве ў мэ тах ап ты маль на га 

пад бо ру пар до нар — рэ цы пі ент у 

па рад ку, вы зна ча ным за ка на даў-

ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ра шэн не аб не аб ход нас ці ўво зу 

ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь, вы ва зу з 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ор га наў і (або) 

тка нак ча ла ве ка на бяз вы плат-

най асно ве ў мэ тах ап ты маль на га 

пад бо ру пар до нар — рэ цы пі ент 

пры ма ец ца Мі ніс тэр ствам ахо вы 

зда роўя.

Увоз у Рэс пуб лі ку Бе ла русь, 

вы ваз з Рэс пуб лі кі Бе ла русь ор-

га наў і (або) тка нак ча ла ве ка на 

бяз вы плат най асно ве для транс-

план та цыі ажыц цяў ля юц ца з улі-

кам па тра ба ван няў, вы зна ча ных 

за ка на даў ствам, між на род ны мі 

да га во ра мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

а так са ма між на род на-пра ва вы мі 

ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў-

ра зій ска га эка на міч на га са ю за.».

3. З час так пер шай — трэ цяй 

ар ты ку ла 5, ар ты ку ла 6 і част кі 

дру гой ар ты ку ла 9 сло вы «Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь» вы клю чыць.

4. У аб за цы дру гім ар ты ку ла 7:

сло ва «бліз кі мі» вы клю чыць;

пас ля сло ва «кле так» да поў ніць 

аб зац сло ва мі «, пе ра кры жа ва най 

транс план та цыі».

5. У част цы пер шай ар ты ку ла 8:

з аб за ца чац вёр та га сло вы 

«Рэс пуб лі кі Бе ла русь» вы клю-

чыць;

да поў ніць част ку аб за цам на-

ступ на га змес ту:

«аба вяз ко ва га пісь мо ва га па-

ве дам лен ня дзяр жаў най ар га ні-

за цы яй ахо вы зда роўя Мі ніс тэр-

ству ўнут ра ных спраў аб ма ю чым 

ад быц ца за бо ры ор га наў для 

транс план та цыі ў жы во га до на ра. 

Фор ма па ве дам лен ня і тэр мін яго 

прад стаў лен ня ўста наў лі ва юц ца 

Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя па 

ўзгад нен ні з Мі ніс тэр ствам унут-

ра ных спраў.».

6. Ар ты кул 101 вы клас ці ў на-

ступ най рэ дак цыі:

«Ар ты кул 101. Пра ва гра ма-

дзян на вы каз ван не ня зго ды на 

за бор ор га наў для транс план-

та цыі пас ля смер ці. Ад клі кан не 

пісь мо вай за явы аб ня зго дзе на 

за бор ор га наў для транс план та-

цыі пас ля смер ці

Дзея здоль ныя гра ма дзя не ма-

юць пра ва прад ста віць у дзяр-

жаў ную ар га ні за цыю ахо вы зда-

роўя па мес цы жы хар ства (мес цы 

зна хо джан ня), а так са ма ў ін шую 

дзяр жаў ную ар га ні за цыю ахо вы 

зда роўя, у якой ім аказ ва ец ца ме-

ды цын ская да па мо га, пісь мо вую 

за яву аб ня зго дзе на за бор ор-

га наў для транс план та цыі пас ля 

смер ці. У да чы нен ні да не паў на-

лет ніх, за вы клю чэн нем тых, якія 

на бы лі ва ўста ноў ле ным па рад ку 

дзея здоль насць у поў ным аб' ёме, і 

асоб, пры зна ных ва ўста ноў ле ным 

па рад ку не дзея здоль ны мі, та кая 

за ява па да ец ца іх за кон ны мі прад-

стаў ні ка мі. У да чы нен ні да асоб, 

не здоль ных па ста не зда роўя да 

пры няц ця ўсвя дом ле на га ра шэн-

ня, гэ тая за ява па да ец ца му жам 

(жон кай) або ад ным з бліз кіх сва-

я коў.

Кі раў нік дзяр жаў най ар га ні за-

цыі ахо вы зда роўя, кі раў нік струк-

тур на га пад раз дзя лен ня дзяр жаў-

най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя або 

асо бы, якія вы кон ва юць іх аба вяз-

кі, на пра ця гу шас ці га дзін з мо-

ман ту прад стаў лен ня ў дзяр жаў-

ную ар га ні за цыю ахо вы зда роўя 

пісь мо вай за явы аб ня зго дзе на 

за бор ор га наў для транс план та-

цыі пас ля смер ці прад стаў ля юць 

ад па вед ную ін фар ма цыю ў Адзі ны 

рэ гістр транс план та цыі.

Пісь мо вая за ява аб ня зго дзе на 

за бор ор га наў для транс план та цыі 

пас ля смер ці мо жа быць ад клі ка на:

гра ма дзя ні нам, які па даў та кую 

за яву;

гра ма дзя ні нам, у да чы нен ні да 

яко га та кая за ява бы ла па да дзе-

на яго за кон ным прад стаў ні ком, — 

пас ля да сяг нен ня гра ма дзя ні-

 нам паў на лец ця або ўступ лен-

ня ў за кон ную сі лу ра шэн ня су да 

аб пры знан ні гра ма дзя ні на дзея-

здоль ным;

гра ма дзя ні нам, у да чы нен ні да 

яко га та кая за ява бы ла па да дзе на 

яго му жам (жон кай) або ад ным з 

бліз кіх сва я коў, — пас ля та го як 

ад па лі пад ста вы лі чыць гра ма дзя-

ні на не здоль ным па ста не зда роўя 

да пры няц ця ўсвя дом ле на га ра-

шэн ня.

Ад клі кан не пісь мо вай за явы 

аб ня зго дзе на за бор ор га наў 

для транс план та цыі пас ля смер ці 

ажыц цяў ля ец ца ў па рад ку, уста-

ноў ле ным част кай пер шай гэ та га 

ар ты ку ла для прад стаў лен ня пісь-

мо вай за явы аб ня зго дзе на за бор 

ор га наў для транс план та цыі пас ля 

смер ці.

Кі раў нік дзяр жаў най ар га ні за-

цыі ахо вы зда роўя, кі раў нік струк-

тур на га пад раз дзя лен ня дзяр жаў-

най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя або 

асо бы, якія вы кон ва юць іх аба вяз-

кі, на пра ця гу шас ці га дзін з мо-

ман ту прад стаў лен ня ў дзяр жаў-

ную ар га ні за цыю ахо вы зда роўя 

пісь мо вай за явы аб ад клі кан ні 

пісь мо вай за явы аб ня зго дзе на 

за бор ор га наў для транс план та-

цыі пас ля смер ці прад стаў ля юць 

ад па вед ную ін фар ма цыю ў Адзі ны 

рэ гістр транс план та цыі.».

7. Част ку дру гую ар ты ку ла 102 

да поў ніць аб за цам на ступ на га 

змес ту:

«аб асо бах, у якіх ажыц цёў ле ны 

за бор ор га наў.».

8. У ар ты ку ле 11:

з час так пер шай — трэ цяй і 

шос тай сло вы «Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь» вы клю чыць;

пас ля част кі трэ цяй да поў-

ніць ар ты кул част кай на ступ на-

га змес ту:

«Муж (жон ка), адзін з бліз кіх 

сва я коў або за кон ны прад стаў нік 

па мер ла га до на ра, якія па да лі ў 

ад па вед нас ці з част кай дру гой гэ-

та га ар ты ку ла за яву аб ня зго дзе 

на за бор ор га наў для транс план-

та цыі пас ля смер ці, ма юць пра ва 

ад клі каць сваю за яву ў па рад ку, 

уста ноў ле ным част кай дру гой гэ-

та га ар ты ку ла для прад стаў лен ня 

за явы аб ня зго дзе на за бор ор-

га наў для транс план та цыі пас ля 

смер ці.».

9. У ар ты ку ле 13:

у наз ве ар ты ку ла сло вы «Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь аб» за мя ніць сло-

ва мі «ў га лі не»;

у тэкс це ар ты ку ла сло вы «Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь аб» і «ак та мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь» за мя ніць 

ад па вед на сло ва мі «ў га лі не» і 

«ак та мі».

Ар ты кул 2. Са ве ту Мі ніст раў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у шас ці ме сяч-

ны тэр мін:

за бяс пе чыць пры вя дзен не ак-

таў за ка на даў ства ў ад па вед насць 

з гэ тым За ко нам;

пры няць ін шыя ме ры па рэа лі-

за цыі па ла жэн няў гэ та га За ко на.

Ар ты кул 3. Гэ ты За кон ува хо-

дзіць у сі лу ў на ступ ным па рад ку:

ар ты кул 1 — праз шэсць ме ся-

цаў пас ля афі цый на га апуб лі ка-

ван ня гэ та га За ко на;

ін шыя па ла жэн ні — пас ля афі-

цый на га апуб лі ка ван ня гэ та га За-

ко на.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

А. Лу ка шэн ка.

18 чэр ве ня 2019 го да, г. Мінск.

№ 199-З

ЗА КОН РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

Аб змя нен ні За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб транс план та цыі ор га наў і тка нак ча ла ве ка»

У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

най больш ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Шэсць за ла тых ме да-

лёў вый гра лі бе ла рус кія 

ат ле ты на ма ла дзёж ным і 

юні ёр скім чэм пі я на тах Еў-

ро пы па вес ла ван ні на бай-

дар ках і ка ноэ, якія за вяр-

 шы лі ся ў Ра чы цы (Чэ хія). 

У ка тэ го рыі да 23 га доў у спа-

бор ніц твах бай да рач ні каў на 

500 мет раў на пер шую пры-

ступ ку п'е дэс та ла ўзняў ся 

квар тэт у скла дзе Аляк сея 

Мі сю чэн кі, Юрыя Тка чо ва, 

Ста ні сла ва Дай не кі і Ула дзі-

сла ва Літ ві на ва. Яшчэ адзін 

за ла ты ме даль у ка тэ го рыі 

да 23 га доў у Іны Са ўчук. Бе-

ла рус ка фі ні ша ва ла пер шай 

на 500 мет раў.

У ка ноэ на 1000 мет раў 

Ула дзі слаў Па леш ка і Мац-

вей Ша лак фі ні ша ва лі пер-

шы мі. У за ключ ны дзень 

Аляк санд ра Ка ла ур у ка ноэ 

вый гра ла на 200 мет раў, у 

ка ноэ-двой цы з Лі за ве тай 

Пры ходзь кай яны пе ра маг-

лі на 500 мет раў. У бай дар-

цы-адзі ноч цы на 500 мет раў 

ся род юні ё раў Ве ра ні ка Ле а-

 нюк за ва я ва ла «зо ла та»,

ёй так са ма ўда ло ся стаць 

брон за вым пры зё рам на 

200 мет раў. Акра мя за ла-

тых у ак ты ве ма ла дзёж най 

і юні ёр скай збор ных Бе ла-

ру сі на чэм пі я на тах Еў ро пы 

ў Ра чы цы адзін ся рэб ра ны і 

во сем брон за вых ме да лёў. 

Уся го бе ла рус кія вес ля ры 

за ва я ва лі пят нац цаць уз на-

га род.

2. Бе ла рус кія спарт-

сме ны за ва я ва лі пяць ме-

да лёў (адзін за ла ты, тры 

ся рэб ра ныя і адзін брон-

за вы) на 30-й Су свет най 

лет няй Уні вер сі я дзе, якая 

прай шла ў Не апа лі. Пер-

шую ўзна га ро ду збор най 

Бе ла ру сі за ва я ваў плы вец 

Ры гор Пя кар скі на дыс тан-

цыі 50 м ба тэрф ля ем, стаў-

шы трэ цім. Так са ма на ра-

хун ку збор най «се раб ро» 

гім нас та Яго ра Ша рам ко ва 

ў апор ным скач ку. На верх-

нюю пры ступ ку п'е дэс та ла 

ўзня ла ся спарт смен ка ў бе-

гу на 200 м Крыс ці на Ці ма-

ноў ская. Уз на га ро ды на шай 

збор най пры нес ла і гра цыя 

Юлія Еў чык, якая ста ла дру-

гой у прак ты ка ван нях з мя-

чом і з аб ру чом.

Бе ла рус кая ка ман да ў 

агуль ным ме даль ным за лі-

ку за ня ла 26-е мес ца. У лі-

да рах зна хо дзіц ца збор ная 

Япо ніі — 82 уз на га ро ды, на 

дру гой па зі цыі раз мяс ці лі ся 

ат ле ты з Ра сіі — 82 ме да лі.

3. Мак сім Не да се каў 

за ва я ваў за ла ты ме даль 

ма ла дзёж на га чэм пі я на ту 

Еў ро пы (U-23) па лёг кай 

ат ле ты цы ў Еў ле (Шве-

цыя). У скач ках у вы шы ню 

ба раць ба за пер шае мес ца 

раз гар ну ла ся па між бе ла-

ру сам і бры тан цам То мам 

Гей лам. Абод ва ат ле ты па-

ка за лі вы нік 2 м 27 см, суд-

дзі пры зна чы лі пе ра скоч ку, 

у якой лепш пра явіў ся бе Не-

да се каў, паў та рыў шы свой

най леп шы вы нік у се зо не 

(2 м 29 см). «У пэў ны мо мант

зда ло ся, што я са праў ды 

дру гі. Ка лі суд дзі пры зна чы-

лі пе ра скоч ку з бры тан цам, 

вы ра шыў не ўпус ціць апош-

ні шанц і вы даў свой мак сі-

мум», — ад зна чыў бе ла рус. 

На га да ем, у бя гу чым се зо не 

Мак сім пе ра мог на ІІ Еў ра-

пей скіх гуль нях у Мін ску — 

2 м 27 см. У 2017 го дзе на 

юні ёр скім кан ты нен таль ным 

фо ру ме ў італь ян скім Гра се-

та ён так са ма за няў пер шае 

мес ца з вы ні кам 2 м 33 см.

4. Ары на Са ба лен ка 

вяр ну ла ся ў пер шую дзя-

сят ку рэй тын гу Жа но чай 

тэ ніс най аса цы я цыі. Да 

стар ту Уім блдон ска га тур ні-

ру яна зна хо дзі ла ся на 11-й 

па зі цыі. Вік то рыя Аза ран ка 

зай мае ця пер 38-е мес ца, 

Аляк санд ра Са сно віч на 

42-й па зі цыі, Ве ра Лап ко на 

120-м рад ку. Уз на чаль вае 

рэй тынг Эш лі Бар ці (Аў стра-

лія), дру гая — На омі Оса ка, 

на трэ цім рад ку Ка ра лі на 

Пліш ка ва (Чэ хія).

5. Ста лі вя до мыя не ка-

то рыя вы ні кі мат чаў 15-га 

ту ра чэм пі я на ту кра і ны па 

фут бо ле. Ба ры саў скі БА ТЭ 

раз гра міў жо дзін скае «Тар пе-

да-Бе лАЗ» — 4:1. Брэсц кае 

«Ды на ма» на сва ёй арэ не 

са сту пі ла мін скім ды на маў-

цам —1:2. Вы ні кі ін шых гуль-

няў: «Дняп ро» (Ма гі лёў) — 

«Энер ге тык-БДУ» (Мінск) —

3:4, «Мінск» — «Іс лач»

(Мін скі ра ён) — 3:3, «Тар пе-

да» (Мінск) — «Го мель» —

 

1:2, «Нё ман» (Грод на) — 

«Слуцк» — 0:0. Ста но ві шча 

ў гру пе лі да раў: БА ТЭ — 37 

ач коў (15 мат чаў), «Ды на ма» 

(Брэст) — 36 (14), «Шах цёр» — 

31 (14), «Тар пе да-Бе лАЗ» — 

27 (15), «Іс лач» — 26 (15), 

«Ды на ма» (Мінск) — 25 (14).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

УПЭЎ НЕ НЫ ПО ГЛЯД У БУ ДУ ЧЫ НЮ


