№ 1/11944

-5-

20.09.2010

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

8 верасня 2010 г. № 474

1/11944

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/11944

(10.09.2010)

За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, узорнае выкананне воінскага
абавязку, асабістую мужнасць і адвагу, значны асабісты ўклад у газіфікацыю рэспублікі,
развіццё спорту, прамысловасці, адукацыі, культуры, дзяржаўнай статыстыкі, фармацэўтычнай галіны:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны III ступені
спартсмена-iнструктара нацыянальнай каманды Рэспублікi Беларусь па фрыстайлу
ордэнам «За службу Радзіме» IІ ступені
Грыцава
–
ваеннага каменданта Ваеннай камендатуры Узброеных
Анатолія Георгіевіча
Сіл, палкоўніка
Пацеюка
–
намесніка камандзіра 181-й баявой верталётнай базы ВаЮрыя Міхайлавіча
енна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка
Пузікава
–
намесніка Міністра абароны па кадрах і падрыхтоўцы
Міхаіла Васільевіча
вой скаў – на чальніка галоўнага ўпраўлен ня кад раў
Міністэрства абароны, генерал-маёра
ордэнам «За службу Радзіме» IІI ступені
Вальфовіча
–
камандзіра 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай
Аляксандра Рыгоравіча
брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Лацянкова
–
намесніка начальніка ўзбраення Узброеных Сіл, палІгара Мікалаевіча
коўніка
ордэнам Пашаны
Банько
–
намесніка дырэктара па кадрах, ідэалогіі, якасці, рэжыВячаслава Уладзіміравіча
му і сацкультбыту навукова-даследчага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
Данцыга
–
загадчыка кафедры жывапісу ўстановы адукацыі «БелаМая Вольфавіча
руская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
Казеку
–
галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікi БеМiкалая Iванавiча
ларусь па фрыстайлу
Макарчэнко
–
вядучага сістэмнага аналітыка спецыяльнага канструкБарыса Іванавіча
тарскага ўпраўлення 4 навукова-даследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
Ражкова
–
прафесара кафедры лесаводства ўстановы адукацыі «БеЛеаніда Мікалаевіча
ларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Грышына
Аляксея Генадзьевiча

–
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ордэнам Францыска Скарыны
Вінаградава
–
прафесара кафедры дызайну, дэкаратыўна-прыкладнога
Віктара Ніканавіча
мас тац тва і тэхнічнай графікі ўста но вы аду ка цыі
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
Заспіцкага
–
мастака-скульптара, члена грамадскага аб’яднання «БеАндрэя Міхайлавіча
ларускі саюз мастакоў»
Яфімаву
–
галоўнага дырыжора заслужанага калектыву Рэспублікі
Людмілу Барысаўну
Беларусь «Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Р.Шырмы» ўстановы «Беларуская
дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
медалём «За адвагу»
Юдзіна
–
байца (снайпера) 1-й групы спецыяльнага прызначэння
Аляксандра Уладзіміравіча
спе цы яль на га ат ра да хут ка га рэа га ван ня вай ско вай
часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Кучарава
–
начальніка аддзялення арганізацыйнага і камплектаванВалерыя Міхайлавіча
ня штаба 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Міклуша
–
на месніка на чальніка Дэ пар та мен та па тылу – наГенадзія Віктаравіча
чальніка 4-га ўпраўлення Дэпартамента транспартнага
забеспячэння Міністэрства абароны, палкоўніка
Нікагасяна
–
начальніка 4-га аддзела ўпраўлення ўзбраення ВаенАлега Вазгенавіча
на-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, палкоўніка
Палешчука
–
камандзіра зенітнага ракетна-артылерыйскага дывізіёна
Андрэя Іванавіча
120-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
медалём «За працоўныя заслугі»
Альберса
–
старшага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікi БеЮрыя Юр’евiча
ларусь па бiятлону
Аляксеенка
–
швачку закройна-швейнага цэха адкрытага акцыянернаЛюдмілу Аляксандраўну
га таварыства «8 Марта», г. Гомель
Арсяновіча
–
старшыню савета Брэсцкай абласной арганiзацыйнай
Мікалая Мікалаевіча
струк ту ры рэспублiканскага дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнiчання
армii, авiяцыi i флоту Рэспублiкi Беларусь»
Аўсяннікава
–
ды рэк та ра Дэ пар та мен та кан тро лю якасці аду ка цыі
Валерыя Сцяпанавіча
Міністэрства адукацыі
Башкірава
–
прафесара кафедры фізічнай і калоіднай хіміі ўстановы адуЛеаніда Андрэевіча
кацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Белановіча
–
начальніка аддзела 37 спецыяльнага канструктарскага
Анатолія Уладзіміравіча
ўпраўлен ня 3 на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан ска га
ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
Бішкевіча
–
начальніка спецыяльнага тэхналагічнага ўпраўлення з
Ігара Раманавіча
вопытнай вытворчасцю – галоўнага тэхнолага навуковадаследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
Блінкова
–
дырэктара дзяржаўнага ўнітарнага праектна-вышукальВіктара Аляксандравіча
нага прадпрыемства «Інстытут Брэстбудпраект»
Бобава
–
начальніка аддзела 41 спецыяльнага канструктарскага
Міхаіла Нікіціча
ўпраўлення 4 навукова-даследчага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
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Гаспадарыка
Віктара Вячаслававіча

–

Грыцук
Зою Мікалаеўну

–

Доўнар
Вольгу Аляксандраўну
Емяльяненку
Міхаіла Леанідавіча
Зіберта
Хорста Клауса
Казацкага
Леаніда Вацлававіча

–

Караленку
Уладзіміра Анатольевіча

–

Каспера
Уладзіміра Віктаравіча

–

Касцевіч
Ірыну Анатольеўну
Краўчука
Леаніда Цімафеевіча

–

Кубіка
Аляксея Мікалаевіча
Кузняцова
Георгія Іванавіча
Лук’янчука
Васілія Сцяпанавіча
Лышчыка
Пятра Аляксеевіча
Лявонцьева
Віктара Мікалаевіча
Мазурчыка
Анатолія Аляксеевіча

–

Макараву
Раісу Васільеўну

–

Маліноўскую
Іну Віктараўну
Масалевіча
Васілія Іванавіча
Мязгу
Міхаіла Аркадзьевіча

–

Нойнера
Райнхарда Антона

–

–
–
–

–

–
–
–
–
–

–
–
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дазіроўшчыка медыцынскіх прэпаратаў цэха па вытворчасці інфузійных раствораў у поліэтыленавай тары адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
прараба Пружанскага ўчастка дзяржаўнага ўнітарнага
спецыялізаванага будаўнічага прадпрыемства «Бярозаўская СПМК-22»
начальніка галоўнага ўпраўлення статыстыкі прамысловасці Нацыянальнага статыстычнага камітэта
аператыўнага ўпаўнаважанага аператыўна-пошукавага
аддзела Віцебскай мытні
трэнера па біятлону грамадскага аб’яднання «Беларуская
федэрацыя біятлону»
электрагазазваршчыка служ бы эксплуатацыі газавай
гаспадаркі вытворчага ўпраўлення «Гроднаміжрайгаз» –
філіяла вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гроднааблгаз»
на месніка ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це на ву ко вадаследчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
слесара па рамонту тэхналагічных установак рамонтна-тэхнічнай службы аддзела галоўнага механіка адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
першага намесніка Старшынi Нацыяналь нага статыстычнага камiтэта
выкладчыка ўстановы адукацыі па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы і павышэнню кваліфікацыі кадраў масавых
тэхнічных прафесій «Прыватны навучальны цэнтр імя
Д.М.Карбышава» рэспублiканскага дзяржаўна-грамадскага
аб’яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнiчання
армii, авiяцыi i флоту Рэспублiкi Беларусь»
прараба адкрытага акцыянернага таварыства «Брэстрэстаўрацыя»
Старшыню Дзяржаўнага камітэта па маёмасці
начальніка дзяржаўнага ўнітарнага будаўнічага прадпрыемства «Пружанская ПМК-21»
прафесара кафедры транспарту лесу ўстановы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
загадчыка кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
першага намесніка генеральнага дырэктара – галоўнага
інжынера вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз»
начальніка аддзела 22 спецыяльнага канструктарскага
ўпраўлен ня 2 на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан ска га
ўнітарнага прадпрыемства «НДІ сродкаў аўтаматызацыі»
дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Світанак», г. Жодзіна
муляра дзяржаўнага ўнітарнага будаўнічага прадпрыемства «Баранавіцкая ПМК-2»
га заз варш чы ка Пру жан ска га ўча ст ка дзяр жаўнага
ўнітарнага спецыялізаванага будаўнічага прадпрыемства
«Брэсцкая СПМК-9»
трэнера па біятлону гандлёва-вытворчага прыватнага
ўнітарнага прадпрыемства «Беларускі клуб біятлону»

20.09.2010
Пракапчука
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загадчыка кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і
перапрацоўкі палімерных матэрыялаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Раманько
–
дырэктара ўстановы «Рэспубліканскі Дом навучэнцаў і
Людмілу Пятроўну
работнікаў устаноў прафесіянальнай адукацыі»
Рудзінскага
–
ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага вы твор ча га
Леаніда Іванавіча
аб’яднання па паліву i газіфікацыі «Белпалівагаз»
Семенякова
–
трэнера-ўрача нацыянальнай каманды Рэспублікi БелаАндрэя Васiльевiча
русь па бiятлону
Сікорскага
–
намесніка галоўнага ме ханіка адд зела галоўнага меАнатолія Паўлавіча
ханіка адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі
завод медыцынскіх прэпаратаў»
Тарасаву
–
дазіроўшчыка медыцынскіх прэпаратаў участка прыгаЛілію Паўлаўну
тавання, разліву і стэрылізацыі цэха медыцынскіх прэпаратаў і іншай прадукцыі адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
Трылінскую
–
пра рэк та ра па ву чэб най ра бо це ўста но вы аду ка цыі
Яўгенію Анатольеўну
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання»
Туркоўскага
–
прарэктара па вучэбнай рабоце на аддзяленні завочнага
Веслава Іосіфавіча
на ву чан ня ўста но вы аду ка цыі «Віцебскі дзяр жаўны
ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
Хілько
–
электразваршчыка ручной зваркі Слонімскага ўчастка
Уладзіміра Аляксандравіча
адкрытага акцыянернага таварыства «Спецыялізаваная
перасоўная механізаваная калона № 4»
Ходзікаву
–
начальніка аддзела статыстыкі г. Наваполацка галоўнага
Ірыну Уладзіміраўну
статыстычнага ўпраўлення Віцебскай вобласці
Чарапка
–
старшыню Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворМіхаіла Міхайлавіча
часці і рэалізацыі фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай
прадукцыі
Шандара
–
старшага інспектара аддзела мытнага афармлення і кантроАляксандра Якаўлевіча
лю № 2 мытнага паста «Гродна-2» Гродзенскай рэгіянальнай мытні
Шоніна
–
начальніка аддзела мытнага афармлення і кантролю № 3
Уладзіміра Мікалаевіча
мытнага паста «Гродна-2» Гродзенскай рэгіянальнай
мытні
Шыцікава
–
дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «8 Марта»,
Васілія Уладзіміравіча
г. Гомель
Яфімчыка
–
генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таваМікалая Васільевіча
рыства «Купалінка», г. Салігорск
медалём Францыска Скарыны
Арцімовіча
–
прафесара кафедры скульптуры ўстановы адукацыі «БеАнатоля Яфімавіча
ларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
Бандарэнку
–
дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 4
Георгія Міхайлавіча
г. Мінска»
Баравікова
–
вядучага майстра сцэны канцэртна-гастрольнага аддзела
Валерыя Васільевіча
ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага
Чырвонага Сцяга філармонія»
Беляўскага
–
артыста аркестра, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай
Паўла Анатольевіча
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі
Рэспублікі Беларусь»
Запёкіна
–
артыста хору вышэйшай катэгорыі заслужанага калекВіталія Мікалаевіча
тыву Рэспублікі Беларусь «Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Р.Шырмы» ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»

№ 1/11944
Касцюка
Міхаіла Паўлавіча
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галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі»
Марцуля
–
загадчыка кафедры прамысловай экалогіі ўстановы адуУладзіміра Мікалаевіча
кацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Мезенка
–
загадчыка кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
Ганну Міхайлаўну
ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
П.М.Машэрава»
Навуменка
–
артыста аркестра, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай
Алену Эдуардаўну
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі
Рэспублікі Беларусь»
Няверава
–
загадчыка кафедры менеджменту і эканомікі прыродакаАляксандра Васільевіча
рыстання ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
Чарнавусаву
–
дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
Вольгу Робертаўну
№ 13 г. Мінска»
Чэбана
–
артыста аркестра, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай
Сяргея Віктаравіча
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі
Рэспублікі Беларусь»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Народны артыст Беларусі»
Артамонаву
–
артысту балета, вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай тэІгару Аляксеевічу
атральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
Ламановіч
–
галоўнаму хормайстру дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай
Ніне Іосіфаўне
установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і
балета Рэспублікі Беларусь»
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Лявіцкаму
–
загадчыку кафедры тэхналогіі шкла і керамікі ўстановы адуІвану Адамавічу
кацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Федарэнчыку
–
прарэктару па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі «БелаАляксандру Сямёнавічу
рускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»
«Заслужаны трэнер Рэспублікi Беларусь»
Папову
–
галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікi
Аляксандру Уладзiмiравiчу
Беларусь па бiятлону
Рудзю
–
трэнеру-выкладчыку па цяжкай атлетыцы ўстановы «СпеВасiлю Васiльевiчу
цыялізаваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага рэзерву пярвічнай прафсаюзнай арганiзацыi рэспублiканскага
ўнiтарнага вы твор ча га прад пры ем ст ва «Беларускi
аўтамабiльны завод», г. Жодзіна
Самойлаву
–
трэнеру-выкладчыку па фрыстайлу ўстановы «СпецыялiМаксiму Эдуардавiчу
заваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага рэзерву па
фрыстайлу i акрабатычным вiдам»
Цыбульскаму
–
галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікi
Андрыяну Аляксеевiчу
Беларусь па бiятлону
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Домрачэвай
–
спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэсДар’i Уладзiмiраўне
публікi Беларусь па бiятлону
Новiкаву
–
спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэсСяргею Валянцiнавiчу
публікi Беларусь па бiятлону
Шундзiкаву
–
спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэсСяргею Вiктаравiчу
публікi Беларусь па дзюдо
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

–

А.Лукашэнка
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№ 1/11946

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 сентября 2010 г. № 475

1/11946
(13.09.2010)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. № 56
1/11946

(Извлечение)

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. № 56 «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 30, 1/8310; 2009 г., № 1, 1/10332) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
цифры «2010» заменить цифрами «2014»;
дополнить пункт предложением следующего содержания: «Срок ввода в эксплуатацию
жилого поселка, гостиничного и спортивного комплексов – до 31 декабря 2014 г., иных объектов комплекса – до 31 декабря 2012 г.»;
1.2. в пункте 3:
подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Российско-Белорусское совместное общество с ограниченной ответственностью
«Гольф Клуб», являющееся заказчиком по проектированию и строительству комплекса,
вправе:
заключать с соблюдением требований законодательства с юридическими лицами, зарегистрированными на территории Республики Беларусь и за ее пределами, а также с гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе
постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь, договоры на создание объектов долевого строительства, в том числе жилых домов (включая усадебные жилые дома), гостиничного комплекса и иных объектов недвижимости комплекса, с последующим оформлением в установленном порядке инвесторами (дольщиками) прав на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества;
осуществлять продажу построенных жилых помещений юридическим и физическим лицам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта;»;
дополнить пункт подпунктами 3.7–3.9 следующего содержания:
«3.7. по подрядным и проектным работам (за исключением работ по строительству жилых
домов), выполненным на объектах недвижимости комплекса, а также по услугам заказчика
по проектированию и строительству комплекса, оказываемым при его строительстве, нормативы отчислений в инновационные фонды, формируемые республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, областными и
Минским городским исполнительными комитетами, устанавливаются в размере 0,25 процента от себестоимости работ (услуг);
3.8. при разработке проектно-сметной документации на строительство комплекса допускается применение строительных норм и правил, аналогичных действующим в Российской
Федерации и Европейском союзе, с проведением государственной экспертизы без адаптации
этой проектно-сметной документации к строительным нормам и правилам, действующим в
Республике Беларусь;
3.9. до 31 декабря 2014 г. валовая прибыль Российско-Белорусского совместного общества с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб» уменьшается для целей налогообложения
на сумму средств, направленных этим обществом на финансирование строительства объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса, безвозмездно передаваемых им в
коммунальную собственность соответствующей административно-территориальной единицы. При этом налог на прибыль, не уплаченный в связи с названной льготой, подлежит внесению в бюджет в части сумм средств, израсходованных Российско-Белорусским совместным
обществом с ограниченной ответственностью «Гольф Клуб» на финансирование и строительство указанных объектов и возмещенных этому обществу юридическими лицами, участвующими в финансировании строительства данных объектов, в том налоговом периоде, в котором получено такое возмещение.»;
1.3. Для служебного пользования.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/11948
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 сентября 2010 г. № 7

1/11948
(14.09.2010)

О внесении изменений и дополнений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь по вопросам взимания косвенных налогов в таможенном союзе*
1/11948

В целях реализации Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года
и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в следующие декреты Президента Республики Беларусь:
1.1. в Декрете Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 16 «О предоставлении рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования и запасных частей к нему» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2733; 2008 г.,
№ 209, 1/9948):
1.1.1. из названия Декрета слово «таможенную» исключить;
1.1.2. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, классифицируемых согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенного союза в товарных позициях 7309 00, 7311 00, 8402–8408, 8410–8431, 8433–8443,
8444 00, 8445–8448, 8449 00 000 0, 8450–8466, 8468, 8471–8475, 8477–8481, 8483, 8484,
8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 8504–8508, 8514–8517, 8523, 8528–8531, 8535–8537, 8543,
8545, 8603, 8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00, 9010–9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00,
9024, 9026, 9027, 9030–9032 (далее – технологическое оборудование и запасные части к нему),
в отношении которых в соответствии с законодательством применяется ставка ввозной таможенной пошлины ноль (0) процентов, организациям и индивидуальным предпринимателям
предоставляется рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость на год с уплатой ежемесячно 1/12 суммы начисленного налога на добавленную стоимость.»;
1.2. в Декрете Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и
использовании иностранной безвозмездной помощи» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 135, 1/5134; 2008 г., № 132, 1/9728):
1.2.1. в части второй пункта 2 слова «перемещающими эти денежные средства через таможенную границу» заменить словами «ввозящими эти денежные средства на территорию»;
1.2.2. часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При этом таможенные платежи в отношении указанной иностранной безвозмездной помощи не исчисляются.»;
1.3. пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г. № 10 «О некоторых мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, подписанного в г. Астане 15 сентября 2004
года, и о внесении дополнений в отдельные декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 140, 1/6751) исключить;
1.4. в подпункте 1.3 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 20 декабря
2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования предпринимательской деятельности в
сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 1, 1/9241; 2010 г., № 56, 1/11406):
из части первой слова «таможенную» и «(за исключением налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров из Российской Федерации)» исключить;
в части второй:
слово «таможенную» исключить;
после слова «оформления» дополнить словом «(ввоза)»;
в части четвертой слова «помещения технологического оборудования под таможенный
режим свободного обращения» заменить словами «использования налоговых (тарифных)
льгот в соответствии с настоящим подпунктом»;
1.5. в Декрете Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9381; 2010 г., № 56, 1/11406):
1.5.1. из абзаца третьего части первой подпункта 1.1 пункта 1 слово «таможенную» исключить;
1.5.2. в пункте 2:
в части первой:
слова «При помещении под таможенный режим свободного обращения освобождаются»
заменить словом «Освобождаются»;
*
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слова «таможенную» и «(за исключением налога на добавленную стоимость, взимаемого
при ввозе товаров из Российской Федерации)» исключить;
в части второй:
слово «таможенную» исключить;
после слова «оформления» дополнить словом «(ввоза)»;
в части четвертой слова «помещения технологического оборудования под таможенный
режим свободного обращения» заменить словами «использования налоговых (тарифных)
льгот в соответствии с настоящим пунктом»;
1.6. из абзаца четвертого подпункта 2.2 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912) слова «(кроме уплаты налога на добавленную стоимость при
ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации)» и
«таможенную» исключить.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего Декрета.
3. Настоящий Декрет вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2010 г., является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на
рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 сентября 2010 г. № 476

1/11949

О присвоении воинских и специальных званий
1/11949

(14.09.2010)

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Безлюдько Александру Владимировичу
Белякову Олегу Николаевичу
Бураку Олегу Ивановичу
Волошину Вячеславу Васильевичу
Воробью Дмитрию Зигмундовичу
Горошко Сергею Дмитриевичу
Дердею Эдуарду Викторовичу
Довжику Евгению Николаевичу
Дымовичу Михаилу Михайловичу
Жигало Александру Константиновичу
Жуку Александру Ивановичу
Игнатьеву Виктору Васильевичу
Колягину Игорю Борисовичу
Криводубскому Геннадию Сергеевичу
Кузьменкову Сергею Михайловичу
Куприянюку Владимиру Николаевичу
Мельнику Александру Владимировичу
Носкову Алексею Васильевичу
Павловцу Олегу Викторовичу
Романенко Андрею Владимировичу
Русецкому Сергею Геннадьевичу
Сандалюку Сергею Васильевичу
Сивоконю Ярославу Анатольевичу
Симкину Сергею Олеговичу
Тараканову Михаилу Викторовичу
Тикунову Алексею Николаевичу
Филиппову Игорю Александровичу
Хомицкому Дмитрию Георгиевичу
Царику Андрею Вилениновичу
Шевченко Андрею Александровичу

№ 1/11949–1/11951

-13-

20.09.2010

полковника юстиции
Данченко Александру Иосифовичу
Сочневу Игорю Анатольевичу
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Гриневичу Александру Флорьяновичу
Довбнюку Вячеславу Григорьевичу
Мергурьеву Игорю Анатольевичу
Суходольскому Николаю Михайловичу
полковника милиции
Анучину Вадиму Альбертовичу
Бацуку Ивану Константиновичу
Воспяковой Ольге Федоровне
Ершову Алексею Вячеславовичу
Захарову Сергею Робертовичу
Канарской Ольге Константиновне
Ковалю Олегу Николаевичу
Крицкой Светлане Владимировне
Кучуку Дмитрию Михайловичу
Лабкову Григорию Викторовичу
Ляликову Владимиру Анатольевичу
Пашко Сергею Петровичу
Пименову Александру Александровичу
Ранько Леониду Алексеевичу
Селиванову Борису Владимировичу
Углянице Валерию Петровичу
Хведьковичу Леониду Михайловичу
Хитрику Виталию Михайловичу
Шевчику Николаю Николаевичу
Шимко Александру Григорьевичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 сентября 2010 г. № 478

1/11950
(14.09.2010)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2009 г. № 636
1/11950

1. Внести в Государственную инвестиционную программу на 2010 год, утвержденную
Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2009 г. № 636 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 304, 1/11222), изменения и дополнения согласно приложениям 1–7*.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 сентября 2010 г. № 479

1/11951
(14.09.2010)

О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении
1/11951

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об условиях поставок в Украину шин пневматических
резиновых новых для легковых автомобилей** (далее – Соглашение) в качестве основы для
проведения переговоров.
2. Уполномочить Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко
Владимира Ильича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Временно применять Соглашение с даты его подписания до вступления в силу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь
*
**

Не рассылаются.
Не рассылается.

А.Лукашенко

