
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2008 г. № 92

1/9466
(20.02.2008)

О по вы ше нии тру до вых пен сий*

В це лях по вы ше ния тру до вых пен сий п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Про из ве сти с 1 фев ра ля 2008 г. кор рек ти ров ку фак ти че ско го за ра бот ка пен сио не ров

и пе ре рас чет тру до вых пен сий ис хо дя из сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли -
ке, при ме нен ной при пре ды ду щем пе ре рас че те пен сий, с по вы ше ни ем ее ве ли чи ны на
6 про цен тов.

2. Рас хо ды по пе ре рас че ту тру до вых пен сий фи нан си ро вать за счет средств Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лю та га 2008 г. № 93

1/9467
(20.02.2008)

Аб пра вяд зенні пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня
паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Рэс публікі
Польш ча аб экс плуа та цыі па гранічна га ўча ст ка Аўгус -
тоўска га ка на ла і падпісанні гэтага Пагаднення

1. Адоб рыць прык лад зе ны пра ект Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура -
дам Рэс публікі Польш ча аб экс плуа та цыі па гранічна га ўча ст ка Аўгус тоўска га ка на ла**

ў якасці ас но вы для пра вяд зен ня пе ра га во раў.
2. Упаўна ва жыць стар шы ню Грод зен ска га аб лвы кан ко ма Саўчан ку Уладзіміра Яго -

равіча на:
пра вяд зен не пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і

Ура дам Рэс публікі Польш ча аб экс плуа та цыі па гранічна га ўча ст ка Аўгус тоўска га ка на ла і
даз воліць пры не аб ход насці ўнесці ў яго змя ненні і да паўненні, якія не ма юць прын цы по ва га 
ха рак та ру;

падпісан не ад імя Ура да Рэс публікі Бе ла русь гэ та га Па гад нен ня пры да сяг ненні да моўле -
насці ў ме жах адоб ра на га пра ек та.

3. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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** Не рас сы ла ец ца.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2008 г. № 94

1/9468
(20.02.2008)

Об ос во бо ж де нии су дей Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб -
ли ки Беларусь*

Ру ко во дству ясь пунк том 11 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ляю:
Ос во бо дить Ке ник Ксе нию Ива нов ну и Фи лип чик Рим му Ива нов ну от долж но стей су дей

Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ис те че ни ем сро ка пол но мо чий и вы -
хо дом в от став ку (ста тья 124 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей)
с по сле дую щим уве дом ле ни ем об их ос во бо ж де нии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2008 г. № 95

1/9469
(20.02.2008)

О на зна че нии су дей Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки 
Бе ла русь*

Ру ко во дству ясь пунк та ми 10 и 11 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
п о  с т а  н о в  л я ю:

На зна чить судь я ми Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь:
Ко зы ре ву Ли лию Гри горь ев ну, ос во бо див ее от долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля и

су дьи Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь с по сле дую щим уве дом ле ни ем о
ее ос во бо ж де нии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

Ма ры ски на Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча, Под гру шу Ва лен ти ну Ва силь ев ну и Сер гее ву
Оль гу Ген надь ев ну.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2008 г. № 96

1/9470
(20.02.2008)

О на зна че нии В.М.По лю хо ви ча на чаль ни ком Де пар та -
мен та по ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Республики
Беларусь

На зна чить По лю хо ви ча Ва си лия Ми хай ло ви ча на чаль ни ком Де пар та мен та по ядер ной и
ра диа ци он ной безо пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и при сво ить ему тре тий класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2008 г. № 97

1/9471
(20.02.2008)

О кол ле гии Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти

1. Ут вер дить кол ле гию Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти в ко ли че ст ве 9 че ло век
в со ста ве Ю.В.Жа до би на (пред се да тель), В.В.Шей ма на, В.П.Ве ге ры, С.М.Вол ко ва, А.Л.Ел -
фи мо ва, Н.З.Смо лен ско го, А.О.Тол ста шо ва, П.В.Треть я ка.

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2005 г. № 473 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о кол ле гии Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -

26.02.2008 -4- № 1/9468–1/9471

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 21 фев ра ля 2008 г.



русь и о вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2005 г.
№ 48» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 159, 1/6852)
сле дую щие из ме не ния:

из на зва ния сло ва «и о вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ян ва ря 2005 г. № 48» ис клю чить;

пункт 2 ис клю чить;
из час ти пер вой пунк та 2 По ло же ния о кол ле гии Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим Ука зом, сло ва «– на чаль ни ков глав ных управ ле -
ний» ис клю чить.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2005 г. № 48 «Об ут вер жде нии кол ле -

гии Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти 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, 2005 г., № 10, 1/6200);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2006 г. № 439 «Об из ме не нии со ста ва
кол ле гии Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти 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., № 110, 1/7734).

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лю та га 2008 г. № 99

1/9472
(20.02.2008)

Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс -
публікі Бе ла русь

За вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, да сяг нен не знач ных вы твор чых па каз чы каў, узор -
нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, за слугі ў дзяр жаўнай дзей насці, у галіне на вукі, аду -
ка цыі, куль ту ры, да рож на га бу даўніцтва, ме ды цын ска га абс лу гоўван ня на сельніцтва:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пені
Жар ска га
Івана Міхай лавіча

– рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на -
лагічны універсітэт»

ор дэ нам Па ша ны
Вол ка ва
Пят ра Ан д рэ евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы «Па лац Рэс публікі»
Кіраўніцтва спра вамі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Грэ са
Аляк сан д ра Ма ка равіча

– ды рэк та ра вы твор ча га пры ват на га унітар на га прад пры ем -
ст ва «ВІПРА» гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва -
ры ст ва глухіх»

Пап ко ва
Аляк сан д ра Ан д рэ евіча

– На месніка Кіраўніка Адміністра цыі Прэзідэн та Рэс публікі 
Бе ла русь

Се маш ку
Уладзіміра Ільіча

– Пер ша га на месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Казінца
Міхаіла Ан то навіча

– галоўнага ды ры жо ра На цыя наль на га ака дэмічна га на род -
на га ар ке ст ра Рэс публікі Бе ла русь імя І.Жы новіча ўста но -
вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на -
га Сця га філар монія»

ме да лём «За ад ва гу»
Ка за кевіча
Аляк сан д ра Станісла вавіча

- міліцыя не ра-вадзіцеля пал ка міліцыі спе цы яль на га пры -
зна чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гар вы кан ко ма, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Куп цо ва
Дзмітрыя Аляк сан д равіча

– міліцыя не ра гру пы за тры ман ня ба таль ё на міліцыі Пер ша -
май ска га (г. Мінска) адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, сяр жан та міліцыі

Та ра са ва
Аляк сея Аляк сан д равіча

– на месніка ка мандзіра роты пал ка міліцыі спе цы яль на га
пры зна чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, капітана міліцыі
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ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га па рад ку»
Па лонніка
Уладзіміра Міхай лавіча

- міліцыя не ра пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы -
кан ко ма, сяр жан та міліцыі

Сіва ко ва
Ан д рэя Кан станцінавіча

- міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы за тры ман ня ба таль ё на
міліцыі Пер ша май ска га (г. Мінска) адд зе ла Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар шы ну міліцыі

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Анісімава
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– галоўнага ды ры жо ра Дзяр жаўнага ака дэмічна га сім фа -
нічна га ар ке ст ра Рэс публікі Бе ла русь ус та но вы «Бе ла ру -
ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га
філар монія»

Ба гда шо ва
Міхаіла Іва навіча

– на лад чы ка аг рэ гат ных стан коў цэха № 1 вы твор ча га пры -
ват на га унітар на га прад пры ем ст ва «ВІПРА» гра мад ска га
аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва глухіх»

Бан да рэн ку
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка рэс публікан ска га мос та бу даўнічага унітар на га
прад пры ем ст ва «Мос та ат рад № 425», г. Віцебск 

Бан да рэн ку
Леаніда Уладзіміравіча

– ма шыніста ка ра таж най стан цыі гру пы цэн траліза ва ных
пад’ёмнікаў упраўлен ня пра мы сло ва-ге афізічных ра бот
рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Бе ла рус наф та»

Воблікава
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– на чальніка ўпраўлен ня фінан са ва га і бух гал тар ска га за бес -
пя чэн ня дзяр жаўных ор га наў Кіраўніцтва спра вамі
Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Гас па да ры ка
Ге надзія Сяр ге евіча

– на месніка стар шыні праўлен ня – на чальніка апе ра цый на -
га ўпраўлен ня ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аш -
чад ны банк «Бе ла рус банк»

Грыш ко ва
Вя ча сла ва Федаравiча

– намеснiка начальнiка ўпраўлен ня «Прамсервiс» рэс пуб -
лікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Бе ла рус наф та»

Гур ко
Вікта ра Міка ла евіча

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «6-я га рад ская
клінічная бальніца» г. Мінска

За баш та на ва
Сяр гея Яго равіча

– паліроўшчы ка інстру мен таль на га ўча ст ка цэха № 5 вы -
твор ча га пры ват на га унітар на га прад пры ем ст ва «ВІПРА»
гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва глухіх»

За руб ку
Пят ра Міхай лавіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот цэха № 2 вы твор ча га пры -
ват на га унітар на га прад пры ем ст ва «ВІПРА» гра мад ска га
аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва глухіх»

Калініна
Міхаіла Юр’евіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Цэн траль ны на ву ко ва-дас лед чы інсты тут ком плекс на га
вы ка ры стан ня вод ных рэ сур саў» Міністэр ст ва пры род ных
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя

Караткевiча
Анатолiя Федаравiча

– начальнiка служ бы тэхнiкi бяспекi i бяспекi руху Свет ла -
гор ска га аг рап ра мы сло ва га ўпраўлен ня рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла -
рус наф та»

Лісковіча
Вікта ра Ан д рэ евіча

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «Грод зенскі аб -
лас ны клінічны радзільны дом»

Пар шу ту
Міка лая Міхай лавіча

– пер ша га на месніка ге не раль на га ды рэк та ра – галоўнага
інжы не ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Вы да вец тва «Бе ла рускі Дом дру ку» Кіраўніцтва спра вамі
Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Праць ко
Людмілу Аль гер даўну

– на месніка ды рэк та ра па пра ект на-раз вед валь ных ра бо тах
ка му наль на га унітар на га прад пры ем ст ва «Упраўлен не
капіталь на га будаўніцтва Мінгар вы кан ко ма»
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Пы сен ко ва
Вiктара Генадзьевiча 

– за гад чы ка адд зе ла тэхнiкi i тэхналогii ўздзе ян ня на пласт
Бе ла ру ска га на ву ко ва-дас лед ча га i пра ект на га iнстытута
наф ты рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы -
твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф та»

Стан кевіча
Ра ма на Ан то навіча

– вя ду ча га на ву ко ва га суп ра цоўніка адд зе ла гідра геа логіі і
інжы нер най геа логіі рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Бе ла рускі на ву ко ва-дас лед чы гео ла га раз ве -
дач ны інсты тут»

Су про на
Аляк сан д ра Ан то навіча

– на чальніка га зет на га цэха рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Вы да вец тва «Бе ла рускі Дом дру ку»
Кіраўніцтва спра вамі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Сяр ге ен ка
Тац ця ну Аляк сееўну

– на чальніка філіяла № 500 Мінска га ўпраўлен ня ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аш чад ны банк «Бе ла рус банк»

Ца ла па ва
Вiктара Iванавiча 

– машынiста бу ра вой ус та ноўкi ўпраўлен ня па ля вых сейс ма -
раз ве дач ных ра бот рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф та»

Цы ган ко ва
Ва ле рыя Аляк сан д равіча

– дру ка ра пло ска га дру ку рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Вы да вец тва «Бе ла рускі Дом дру ку»
Кі раў ніцтва спра вамі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Шка да рэвіча
Аляк сея Пят ровіча

– ды рэк та ра на ву ко ва-вы твор ча га рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «ЛЭМТ»

Шкля ра
Уладзіміра Хай мавіча

– галоўнага спе цы яліста тэхнічна га адд зе ла рэс публікан ска -
га унітар на га прад пры ем ст ва па вы шу кан ню і пра ек та ван -
ню аўта мабільных да рог і штуч ных збу да ван няў на іх
«Белдзіпра дар»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Гры ба
Міхаіла Іосіфавіча

– ге не раль на га ды рэк та ра та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз -
нас цю «Кёнігсберг Трэй дынг»

Каўрыгу
Францішка Пят ровіча

– стар шы ню са ве та Фе дэ раль най на цыя наль на-куль тур най
аўта номіі «Бе ла ру сы Расіі»

Кос тач ку
Сяр гея Іва навіча

– мас тац ка га кіраўніка гра мад ска га твор ча га саю за «Сла -
вянскі круг» пры за кры тым ак цыя нер ным та ва ры ст ве
«Будаўнічая кам панія «Парт нёр»

Кру пень ку
Ар кадзія Сця па навіча

– стар шы ню са ве та на цыя наль на-куль тур най аўта номіі «Бе -
ла русь» у Рэс публіцы Комі

Ляс ную
Ак са ну Міка лаеўну

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Гор ка га»

Міхай ла ву
На тал лю Уладзіміраўну

– мас тац ка га кіраўніка Дзяр жаўнага ка мер на га хору Рэс -
публікі Бе ла русь ус та но вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная ор дэ -
на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га філар монія»

Ня ха ен ку
Уладзіміра Міка ла евіча

– дэ ка на фар тэпіян на га і кам пазітар ска-му зы каз наўчага фа -
куль тэ та ўста но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака -
дэмія му зыкі»

Радзівілава
Уладзіміра Ге над зь евіча

– ар ты ста раз моўнага жан ру вы шэй шай ка тэ го рыі кан цэрт -
на-га ст роль на га адд зе ла ўста но вы «Бе ла ру ская дзяр -
жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га філар монія»

Са цу ру
Міка лая Уладзіміравіча

– рэ пе ты та ра па ва ка лу ан самб ля «Сяб ры» ада соб ле на га
струк тур на га пад разд зя лен ня «Бел кан цэрт» ус та но вы «Бе -
ла ру ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га
філар монія»

Счаслівен ка
Людмілу Іванаўну

– на месніка ды рэк та ра па куль ту ры Но васібірскай га рад ской 
гра мад скай ар ганізацыі «Бе ла рускі куль тур на-ас ветніцкі
цэнтр у імя свя той Еўфрасінні По лац кай»

Шка ру бу
Ва ле рыя Фё да равіча

– мас та ка-жы вапісца, чле на гра мад ска га аб’яднання «Бе ла -
рускі саюз мас та коў»
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2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

«На род ны мас так Бе ла русі»
Міско
Івану Якімавічу

– мас та ку-скульп та ру, чле ну гра мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі
саюз мас та коў»

«За слу жа ны будаўнік Рэс публікі Бе ла русь»
Фе да ра ву
Аляк сею Ге оргіевічу

– ды рэк та ру рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва па вы шу -
кан ню і пра ек та ван ню аўта мабільных да рог і штуч ных збу да ван -
няў на іх «Белдзіпрадар»

«За слу жа ны су вязіст Рэс публікі Бе ла русь»
Росу
Ге над зю Ся ме навічу

– ды рэк та ру рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла -
рускі ра дыё тэ левізійны пе ра даю чы цэнтр»

«За слу жа ны эка наміст Рэс публікі Бе ла русь»
Лук’яненка
Ва лянціне За ха раўне

– пер ша му на месніку стар шыні праўлен ня ад кры та га ак цыя нер на -
га та ва ры ст ва «Аш чад ны банк «Беларусбанк»

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2008 г. № 100

1/9473
(20.02.2008)

О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра

В це лях уре гу ли ро ва ния не ко то рых во про сов уча стия го су дар ст ва в управ ле нии хо зяй ст -
вен ны ми об ще ст ва ми:

1. Ус та но вить, что:
1.1. пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции

(до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ным еди ни цам (да лее – хо зяй ст вен ные об ще ст ва), мо гут яв лять ся ра бот ни ки,
в том чис ле го су дар ст вен ные слу жа щие, го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, упол но мо чен ных управ лять ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных
об ществ (осу ще ст в ляю щих вла дель че ский над зор), и иные гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
клю чив шие гра ж дан ско-пра во вые до го во ры с та ки ми ор га на ми и ор га ни за ция ми;

1.2. по ря док на зна че ния ука зан ных в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та пред ста ви те лей
го су дар ст ва, ос но ва ния для пре кра ще ния их пол но мо чий, а так же тре бо ва ния, предъ яв ляе -
мые к та ким пред ста ви те лям, их пра ва и обя зан но сти ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. пред ста ви те лям го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ес ли
иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми, воз на гра ж де ние, на чис ляе мое с 1 ап ре ля
2008 г., вы пла чи ва ет ся еже квар таль но за счет чис той при бы ли этих об ществ за от чет ный пе -
ри од (квар тал, год) в раз ме рах, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с ус та ва ми об ществ, но не бо лее
нор ма ти вов со глас но при ло же нию.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в те че ние го да по сле всту п ле ния на стоя ще го пунк та в си лу обес пе чить вне се ние в ус та нов -

лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
про ек тов за ко нов, на прав лен ных на при ве де ние за ко нов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;

в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан -
ным Ука зом;

оп ре де лить по ря док рас че та рен та бель но сти хо зяй ст вен ных об ществ для ис чис ле ния раз -
ме ра воз на гра ж де ния, вы пла чи вае мо го пред ста ви те лям го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния
этих об ществ.

3. Ме ст ным Со ве там де пу та тов ли бо по их по ру че нию обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис -
пол ко му в трех ме сяч ный срок при вес ти свои ре ше ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк тов 2, 3 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния
Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
19.02.2008 № 100

Нормативы исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого
представителям государства в органах управления хозяйственных обществ

Рен та бель ность с на ча ла 
от чет но го года (про цен тов)

Нор ма тив ис чис ле ния раз ме ра воз на гра ж де ния 
(ба зо вых ве ли чин в квар тал)

Хо зяй ст вен ные об -
ще ст ва, за ис клю че -
ни ем бан ков

до 10 вклю чи тель но до 6
свы ше 10 до 15 вклю чи тель но до 9
свы ше 15 до 25 вклю чи тель но до 15
свы ше 25 до 18

Бан ки – до 25

№ 1/9473 -9- 26.02.2008


