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5/34007Аб за цвярд жэнні Па ла жэн ня аб па рад ку пра вяд зен ня кон кур су
пры замяш чэнні па сад пе да гагічных ра ботнікаў з ліку пра фе сар ска-
выклад чыц ка га скла ду ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі Рэс -
публікі Бе ла русь

У ад па вед насці з пунк там 4 ар ты ку ла 203 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі Са вет
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе нае Па ла жэн не аб па рад ку пра вяд зен ня кон кур су пры за мяш -
чэнні па сад пе да гагічных ра ботнікаў з ліку пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду ва ўста но -
вах вы шэй шай аду ка цыі Рэспублiкi Бе ла русь.

2. Рэс публіканскім ор га нам дзяр жаўна га кіра ван ня ў двух ме сяч ны тэрмін пры весці свае
на рма тыўныя пра ва выя ак ты ў ад па вед насць з дад зе най пас та но вай.

3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з 1 ве рас ня 2011 г., за вы клю чэн нем пунк та 2, які
ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
21.06.2011 № 806

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасад
педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага
складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублiкi Беларусь

1. Дад зе ным Па ла жэн нем, рас пра ца ва ным у ад па вед насці з пунк там 4 ар ты ку ла 203 Ко-
дэкса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі, рэ гу лю ец ца па ра дак пра вяд зен ня кон кур су пры за -
мяш чэнні па сад пе да гагічных ра ботнікаў з ліку пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду (да -
лей – кон курс) ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі Рэспублiкi Бе ла русь (да лей – ус та но вы аду -
ка цыі) не за леж на ад ве да мас най падпарадкаванасцi i фор мы ўласнасцi.

2. Па ра дак пра вяд зен ня кон кур су ва ўста но вах аду ка цыі, якія ажыц цяўля юць пад рых -
тоўку кад раў па спе цы яль нас цях (накірун ках спе цы яль нас цей, спе цы яліза цы ях) для
Уз брое ных Сіл Рэспублiкi Бе ла русь, ор га наў унут ра ных спраў, ор га наў дзяр жаўнай бяс пекі,
ор га наў па гранічнай служ бы, ор га наў і пад разд зя лен няў па над звы чай ных сітуа цы ях, ус та -
наўліва ец ца за ка на даўствам аб пра ход жанні ад па вед най служ бы.

3. Мэ тай кон кур су з’яўля ец ца ад бор на па са ды пе да гагічных ра ботнікаў з ліку пра фе сар -
ска-вы клад чыц ка га скла ду асоб, якiя ма юць глыбокiя прафесiйныя ве ды, на ву ко выя
дасягненнi ў ад па вед най галiне навукi, за бяс печ ва юць пад рых тоўку высокаквалiфiкаваных
спецыялiстаў, развіццё іх інтэ лек ту аль ных і твор чых здоль нас цей.

4. Да па сад пе да гагічных ра ботнікаў з ліку пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду ўста но -
вы аду ка цыі, якія за мяш ча юц ца па кон кур су, ад но сяц ца: асiстэнт, вы клад чык, стар шы вы -
клад чык, да цэнт, пра фе сар, за гад чык ка фед ры (да лей, калі не ўка за на іншае, – пе да гагічныя 
ра ботнікі).

5. Па са ды пе да гагічных ра ботнікаў за мяш ча юц ца па кон кур су на тэрмiн да пяці га доў.
6. Кон курс аб’яўля ец ца кіраўніком ус та но вы аду ка цыі праз сродкі ма са вай інфар ма цыі

не менш чым за два ме ся цы да за кан чэн ня тэрмiну вы бран ня асо бы, якая зай мае пэўную па са ду.
Пры наяўнасці ва кант най па са ды кон курс аб’яўля ец ца кіраўніком ус та но вы аду ка цыі на

пра ця гу на ву чаль на га го да па ме ры яе паяўлен ня.
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7. У кон кур се мо гуць пры маць уд зел асо бы, якiя зай ма юць пэўную па са ду ва ўста но ве
аду ка цыі, у якой пра водзіцца кон курс, а так са ма iншыя кан ды да ты. Асо ба, якая вы бра на па
кон кур су, пры ма ец ца на ад па вед ную па са ду шля хам за клю чэн ня кан трак та. Тэрмiн, на якi
за клю ча ец ца кан тракт, вы зна чае наймальнiк. У вы пад ку, калi кан тракт за клю ча ны на
тэрмiн менш чым пяць га доў, наймальнiк мае пра ва пра доўжыць яго ў ме жах тэрмiну вы -
бран ня па кон кур су або зноў аб’явiць кон курс. Асо ба, якая вы бра на па кон кур су, мае пра ва
адмовiцца ад за клю чэн ня кан трак та, у вынiку ча го вы бран не на па са ду мо жа ака зац ца
нерэалiзаваным.

8. Кон курс не аб’яўля ец ца на па са ды, якiя за ня ты цяжарнымi жанчынамi i жанчынамi,
што ма юць дзя цей ва ўзрос це да пяці га доў.

9. Асо бы, якiя ас воілі аду ка цый ную пра гра му аспiрантуры (ад’юнктуры), што за бяс печ -
вае ат ры ман не на ву ко вай кваліфіка цыі «Дас лед чык», аду ка цый ныя пра гра мы вы шэй шай
аду ка цыі ІІ сту пені, а так са ма асо бы, якія ас воілі аду ка цый ную пра гра му вы шэй шай аду ка -
цыі І сту пені і ма юць стаж ра бо ты на па сад зе вы клад чы ка-ста жо ра адзін год, мо гуць за мяш -
чаць па са ды асiстэнта, вы клад чы ка без кон кур су два га ды.

Асо бы, якія ас воілі аду ка цый ную пра гра му дак та ран ту ры, мо гуць за мяш чаць па са ды пе -
да гагічных ра ботнікаў без кон кур су адзін год.

10. Пас ля за кан чэн ня тэрмiну, ус та ноўле на га ў пунк це 9 дад зе на га Па ла жэн ня, па са ды
пе да гагічных ра ботнікаў за мяш ча юц ца па кон кур су ва ўста ноўле ным па рад ку.

11. Кон курс пры за мяш чэнні па сад пе да гагічных ра ботнікаў на ўмо вах ня поўна га пра -
цоўна га ча су аб’яўля ец ца па вы ра шэн ню кіраўніка ўста но вы аду ка цыі.

12. Вы бран ню па кон кур су асоб, якiя ра ней не працавалi на па са дах штат ных пе да -
гагічных ра ботнікаў, павiнна папярэднiчаць iх пе да гагічная дзей насць на пра ця гу ад на го го -
да ва ўста но ве аду ка цыі на ўмо вах сумяшчальнiцтва.

13. Кіраўніку ўста но вы аду ка цыі даз ва ля ец ца ў не аб ход ных вы пад ках пры маць ра -
ботніка па тэрмiноваму пра цоўна му да га во ру на га да вы тэрмiн да вы бран ня яго на па са ду,
якую ён зай мае, па кон кур су.

14. У кон кур се пры за мяш чэнні па сад асiстэнта, вы клад чы ка, стар ша га вы клад чы ка мо -
гуць пры маць уд зел асо бы, якiя ма юць, як правiла, ву чо ную сту пень кан ды да та на вук, стаж
пе да гагічнай дзей насці ў ад па вед насці з кваліфіка цый нымі пат ра ба ван нямі.

Па са ды асiстэнта, вы клад чы ка, стар ша га вы клад чы ка мо гуць за мяш чац ца па кон кур су
так са ма асобамi без ву чо най сту пені, якія ма юць во пыт пе да гагічнай дзей насці, на ву ко -
ва-дас лед чай i вы твор чай ра бо ты.

15. У кон кур се пры за мяш чэнні па са ды пра фе са ра цi за гад чы ка ка фед ры пры ма юць
уд зел асо бы, якiя ма юць, як правiла, ву чо ную сту пень док та ра на вук або ву чо нае зван не пра -
фе са ра, стаж пе да гагічнай дзей насці ў ад па вед насці з кваліфіка цый нымі пат ра ба ван нямі.

16. У кон кур се пры за мяш чэнні па са ды да цэн та мо гуць пры маць уд зел асо бы, якiя ма -
юць, як правiла, ву чо ныя сту пені док та ра, кан ды да та на вук або ву чо ныя званні пра фе са ра,
да цэн та, стаж пе да гагічнай дзей насці ў ад па вед насці з кваліфіка цый нымі пат ра ба ван нямі.

17. Па са ды да цэн та, пра фе са ра, за гад чы ка ка фед ры мо гуць за мяш чац ца так са ма вы со -
кап ра фесійнымі спецыялiстамi ў ад па вед ных галiнах эка номікі і са цы яль най сфе ры, якiя
не ма юць ву чо ных зван няў i сту пе ней, але ва ло да юць вялiкiм во пы там прак тыч най ра бо ты
па профілю дзей насці ка фед ры.

18. Тэрмiн па да чы прэ тэн дэн тамі заяў на кон курс – адзiн ме сяц з дня апублiкавання
аб’явы.

Асо ба, якая жа дае пры няць уд зел у кон кур се, па дае зая ву на iмя кіраўніка ўста но вы аду -
ка цыі.

Да зая вы на ўдзел у кон кур се да да юц ца на ступ ныя да ку мен ты:
аса бо вы лiсток па ўлiку кад раў;
аўтабiяграфiя;
копii да ку мен таў аб адукацыi, ву чо най ступенi, ву чо ным званнi;
ха рак та ры сты ка з апош ня га мес ца пра цы;
спiс на ву ко вых прац, вынаходнiцтваў, па тэн таў.
Асо ба, што пра цуе ва ўста но ве аду ка цыі, у якой пра водзіцца кон курс, па дае толькi зая ву,

спiсы на ву ко вых прац, вынаходнiцтваў, па тэн таў.
Асо бе, якая жа дае пры няць уд зел у кон кур се ў iншай ус та но ве аду ка цыі, вы да ец ца ха рак -

та ры сты ка па мес цу пра цы не паз ней як за дзе сяць дзён з дня зва ро ту.
19. У вы пад ку адсутнасцi заяў кон курс лiчыцца нязд зейс не ным.
20. Да ку мен ты, якiя паступiлi на кон курс, спа чат ку раз гля да юц ца на пасяджэннi ад па -

вед най ка фед ры.
Па вынiках раз гля ду да ку мен таў па кож на му кан ды да ту, якi ўдзельнiчае ў кон кур се, ка -

фед ра пры мае ад кры тым (тай ным) га ла са ван нем за клю чэн не з ад па вед най рэ ка мен да цы яй
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про стай боль шас цю га ла соў штат ных вы клад чы каў (у тым лiку сумяшчальнiкаў) i на ву ко -
вых суп ра цоўнiкаў ка фед ры. Па сяд жэн не ка фед ры лiчыцца паўна моц ным, калi на ім пры -
сутніча ла не менш за дзве трэція штат ных вы клад чы каў (у тым лiку сумяшчальнiкаў) i на ву -
ко вых суп ра цоўнiкаў ка фед ры.

21. Па сяд жэн не ка фед ры, на якім аб мяр коўва ец ца кан ды да ту ра на за мяш чэн не па са ды
за гад чы ка ка фед ры, праводзiць дэ кан фа куль тэ та або ўпаўна ва жа ны пра рэк тар ус та но вы
аду ка цыі.

Дэ кан фа куль тэ та ці ўпаўна ва жа ны пра рэк тар ус та но вы аду ка цыі, якi не ўва ходзіць у
пра фе сар ска-вы клад чыцкі склад дад зе най ка фед ры, пры прыняццi ка фед рай за клю чэн ня па 
кан ды да ту ры на за мяш чэн не па са ды за гад чы ка ка фед ры ў галасаваннi не ўдзельнiчае.

22. За клю чэн не ка фед ры ў дзесяцiдзённы тэрмiн афарм ля ец ца пра та ко лам і накiроўва -
ец ца для да лей ша га раз гля ду ў са вет ус та но вы аду ка цыі (фа куль тэ та).

23. Вы ба ры па кон кур су на па са ды пе да гагічных ра ботнікаў пра ход зяць на са ве тах ус та -
ноў аду ка цыі (фа куль тэ таў) шля хам тай на га га ла са ван ня.

Вы ба ры па кон кур су на па са ды асiстэнта, вы клад чы ка, стар ша га вы клад чы ка, да цэн та
пра ход зяць на са ве це фа куль тэ та, а на па са ды пра фе са ра, за гад чы ка ка фед ры – вы ключ на на
са ве це ўста но вы аду ка цыі.

24. Па кож най кан ды да ту ры на са ве це ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та) пе рад пра вяд зен -
нем тай на га га ла са ван ня аб вяш ча юц ца за клю чэн не ка фед ры з ад па вед най рэ ка мен да цы яй,
вынiкi па вы шэн ня квалiфiкацыi, спiс на ву ко вых прац, вынаходнiцтваў, па тэн таў за пе ры -
яд, якi папярэднiчаў кон кур су.

25. Пры правядзеннi пра цэ ду ры га ла са ван ня прозвiшчы ўсiх кан ды да таў на за мяш чэн -
не па сад ук лю ча юц ца ў бю ле тэнь для тай на га га ла са ван ня па вы бран ню на па са ду згод на з да -
дат кам.

26. Пе рад га ла са ван нем з чле наў са ве та ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та) выбiраецца
падлiковая камiсiя ў колькасцi не менш за тры чалавекi (у склад зе стар шыні і чле наў
камісіі), якая праводзiць тай нае га ла са ван не, падлiк га ла соў i афарм лен не пра та ко лаў
падлiковай камiсіі.

27. Ра шэн не са ве та ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та) лiчыцца пра ва моц ным, калi за яго
пра га ла са ва ла больш за па лавіну ўдзельнiкаў га ла са ван ня i пры наяўнасцi на пасяджэннi
дзвюх трэціх чле наў са ве та ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та).

Калi пры правядзеннi кон кур су, у якiм прымалi ўдзел два ці больш кан ды да таў, нi адзiн з
iх не на браў не аб ход най колькасцi га ла соў, праводзiцца паўтор нае га ла са ван не на гэ тым жа
пасяджэннi са ве та ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та).

28. Пра та ко лы падлiковай камiсii з вынiкамi тай на га га ла са ван ня аб вяш ча юц ца на
пасяджэннi са ве та ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та) стар шы нёй камiсii i за цвярд жа юц ца гэ -
тым са ве там.

29. Пры няз год зе з ра шэн нем са ве та фа куль тэ та па вынiках пра вяд зен ня кон кур су кан -
ды да ты на за мяш чэн не па сад асiстэнта, вы клад чы ка, стар ша га вы клад чы ка, да цэн та фа -
куль тэ та ма юць пра ва звяр нуц ца ў са вет ус та но вы аду ка цыі.

30. Ра шэн не са ве та ўста но вы аду ка цыі, якое пры ма ец ца тай ным га ла са ван нем, з’яўля -
ец ца кан чат ко вым.

31. Асо бы, якiя ўдзельнiчаюць у кон кур се, ма юць пра ва пры сутнічаць на пасяджэннi са -
ве та ўста но вы аду ка цыі (фа куль тэ та).

32. Пры аб’яднаннi або раздзяленнi ка федр пра вяд зен не датэрмiновага кон кур су не даз -
ва ля ец ца.

Пры аб’яднаннi ка федр ра шэн не аб замяшчэннi па са ды за гад чы ка зноў ство ра най ка фед -
ры пры мае са вет ус та но вы аду ка цыі (фа куль тэ та) шля хам тай на га га ла са ван ня без аб’яўлен -
ня кон кур су.

Пры раздзяленнi ка фед ры яе за гад чык на зна ча ец ца на па са ду за гад чы ка ад ной са ство ра -
ных ка федр за га дам кіраўніка ўста но вы аду ка цыі. Па са да за гад чы ка дру гой ка фед ры за -
мяш ча ец ца па кон кур су ва ўста ноўле ным па рад ку.

33. Кіраўніку ўста но вы аду ка цыі даз ва ля ец ца ўскла даць вы ка нан не аба вяз каў за гад чы -
ка ка фед ры да пра вяд зен ня кон кур су на ад на го з чле наў ка фед ры, але на тэрмін не больш як
адзін год.

34. Асо бы, якiя не вы бра ны па кон кур су на па са ду, якую займалi ра ней, а так са ма тыя,
хто не па даў зая вы на ўдзел у кон кур се, вы зва ля юц ца ад па са ды ў сувязi з за кан чэн нем
тэрмiну вы бран ня ў па рад ку, якi вы зна ча ны пра цоўным за ка на даўствам Рэспублiкi Бе ла -
русь.
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Да да так
да Палажэння аб парадку правядзення
конкурсу пры замяшчэнні пасад
педагагічных работнікаў з ліку
прафесарска-выкладчыцкага складу
ва ўстановах вышэйшай адукацыі
Рэспублiкi Беларусь

БЮЛЕТЭНЬ
для тайнага галасавання па выбранню на пасаду

___________________________________________________________________________
(на зва па са ды)

___________________________________________________________________________
са вет _______________________________________________________________________

(на зва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі або фа куль тэ та гэ тай ус та но вы)

да па сяд жэн ня са ве та _________________________________________________________
(дата i ну мар пра та ко ла)

1. _________________________________________________________________________
(прозвiшча, улас нае iмя, iмя па баць ку кан ды да та на па са ду)

2. _________________________________________________________________________

У бюлетэнi пат рэб на закрэслiць цi пакiнуць прозвiшча кан ды да та.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 808

5/34008
(23.06.2011)

5/34008О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Лю бан -
ский ком би нат строи тель ных материалов»

В со от вет ст вии с пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г.
№ 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной
под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От ме нить го су дар ст вен ную под держ ку, ока зан ную от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву
«Лю бан ский ком би нат строи тель ных ма те риа лов» в со от вет ст вии с пунк том 3 по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2010 г. № 20 «О дея тель но сти от -
дель ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 5/31046).

2. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Лю бан ский ком би нат строи тель ных ма те риа -
лов» в пер вом по лу го дии 2011 го да воз вра тить в рес пуб ли кан ский бюд жет еди но вре мен ным
пла те жом сред ст ва в сум ме 73 730 300 руб лей.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 809

5/34009
(23.06.2011)

5/34009О про ве де нии пе ре го во ров по про ек там кре дит ных со гла ше ний и
их подписании

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252
«Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах (кре ди тах)», а так же в це -
лях реа ли за ции Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки об ак ти ви за ции дву сто рон не го тор го во-эко но -
ми че ско го со труд ни че ст ва от 24 мар та 2010 го да и Ра моч но го со гла ше ния о фи нан си ро ва нии
пер во оче ред ных про ек тов ме ж ду Экс порт но-им порт ным бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров при ла гае мые про ек ты:
Кре дит но го со гла ше ния о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та ме ж ду Экс порт но-

им порт ным бан ком Ки тая, бан ком ICВC и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та
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«Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву суль фат ной бе ле ной цел лю ло зы» на ба зе от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат»*;

Кре дит но го со гла ше ния о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та ме ж ду Экс порт но-
им порт ным бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Ре кон ст рук ция
ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е271 Минск–Го мель на уча ст ке Жло бин–Го мель»*.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра фи нан сов Хар ков ца Ан д рея Ми хай ло ви ча на про ве де ние пе -
ре го во ров по про ек там кре дит ных со гла ше ний, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов -
ле ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в них из ме не ния и до пол не ния, не имею щие
прин ци пи аль но го ха рак те ра, и их под пи са ние при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах
одоб рен ных про ек тов.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 810

5/34010
(23.06.2011)

5/34010Об опи са нии и по ряд ке при ме не ния зна ка со от вет ст вия тех ни че -
ско му регламенту

В со от вет ст вии с ча стью шес той ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да
«Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить, что опи са ние и по ря док при ме не ния зна ка со от вет ст вия тех ни че ско му рег ла -
мен ту ут вер жда ют ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 811

5/34011
(23.06.2011)

5/34011О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 1999 г. № 681

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 1999 г.

№ 681 «О до пол ни тель ных ме рах по ра диа ци он но му кон тро лю экс порт ной про дук ции» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 40, 5/795; 2002 г.,
№ 79, 5/10747) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что экс порт в стра ны – уча ст ни цы Ев ро пей ско го сою за то ва ров со глас но

при ло же нию осу ще ст в ля ет ся:
с 1 ию ля 1999 г. по 31 ав гу ста 2011 г. толь ко при на ли чии пас пор та ра диа ци он ной безо пас -

но сти, под твер ждаю ще го со от вет ст вие со дер жа ния в них ра дио нук ли дов нор ма ти вам, дей ст -
вую щим в этих стра нах;

с 1 сен тяб ря 2011 г. толь ко при на ли чии экс порт но го сер ти фи ка та на сель ско хо зяй ст вен -
ную про дук цию.»;

1.2. в пунк те 3:
по сле слов «с 1 ию ля 1999 г.» до пол нить сло ва ми «по 31 ав гу ста 2011 г.»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту с 1 сен тяб ря 2011 г. обес пе чить кон троль за на -

ли чи ем экс порт но го сер ти фи ка та на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию при по ме ще нии то ва -
ров, ука зан ных в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, экс пор ти руе мых из Рес пуб ли ки
Бе ла русь в стра ны – уча ст ни цы Ев ро пей ско го сою за, под та мо жен ную про це ду ру экс пор та.»;

1.3. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си -

туа ци ям по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том до 1 ав гу ста 2011 г.
раз ра бо тать и ут вер дить Ин ст рук цию по оформ ле нию и вы да че экс порт но го сер ти фи ка та на
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию (для ди ко рас ту щих гри бов и ягод).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 14 ию ля 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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* Не рас сы ла ет ся.



При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.05.1999 № 681
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2011 № 811)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых в страны – участницы Европейского 
союза осуществляется только при наличии паспорта
радиационной безопасности или экспортного сертификата

Код еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Та мо жен но го сою за На име но ва ние то ва ров

0709 51 000 0,
из 0709 59,
0711 51 000 0,
из 0711 59 000 0

гри бы

0710 80 610 0,
0710 80 690 0

гри бы мо ро же ные

0712 31 000 0,
0712 33 000 0,
из 0712 39 000 0

гри бы су ше ные

0712 32 000 0 дре вес ные уши, или ау ри ку ля рии
810 40 клю к ва, чер ни ка и про чие яго ды рода Vaccinium
810 90 500 0,
0811 90 700 0,
из 0811 90 950 0

пло ды рас те ний рода Vaccinium мо ро же ные

Из 0813 40 950 0 пло ды рас те ний рода Vaccinium су ше ные
2003 10 гри бы кон сер ви ро ван ные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 813

5/34015
(23.06.2011)

5/34015О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2006 г. № 134

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2011 г. № 205 «О про -
ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и его под пи са нии» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 фев ра ля 2006 г. № 134 «Аб правядзеннi пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня памiж Ура дам
Рэспублiкi Бе ла русь i Ура дам Рэспублiкi Польш ча аб суд на ход ст ве па ўнут ра ных вод ных
шля хах i падпiсаннi гэ та га Па гад нен ня» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 23, 5/17212).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2011 г. № 819

5/34018
(23.06.2011)

5/34018О вы да че га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (По прав -
ка № 3 к Ра моч ной га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2004 г. № 39/205-1140) Ме дио бан ка – Бан ка ди Кре ди -
то Фи нан циа рио С.п.А. (Ита лия)

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252
«Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах (кре ди тах)» Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вы дать га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (По прав ка № 3 к Ра моч ной га ран -
тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2004 г. № 39/205-1140) Ме дио бан ка –
Бан ка ди Кре ди то Фи нан циа рио С.п.А. (Ита лия) (при ла га ет ся)*  в свя зи с про дле ни ем пе рио -
да дей ст вия Ра моч но го кре дит но го со гла ше ния от 26 мая 2004 г. до 26 мая 2015 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2011 г. № 826

5/34020
(23.06.2011)

5/34020О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 968

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 3 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129,
5/22712), до пол нить под пунк том 3.9 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.9. соз да ние ус ло вий для раз ви тия ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, а так же ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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