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— пра во дзіць вы твор чы, у тым лі ку ла ба-

ра тор ны ці ін шы, кант роль якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

умоў іх вы твор час ці, пе ра пра цоў кі (апра-

цоў кі), рэа лі за цыі, за хоў ван ня, транс пар-

та ван ня з улі кам вы зна чэн ня кры тыч ных 

кант роль ных кро пак;

— за бяс печ ваць кант роль вы ка нан ня 

эта паў тэх на ла гіч на га пра цэ су ства рэн ня 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— ства раць умо вы, якія за бяс печ ва юць 

якасць і бяс пе ку хар чо вай сы ра ві ны і хар-

чо вых пра дук таў пры іх вы твор час ці і (або) 

аба ро це, у тым лі ку за бяс печ ваць за хоў-

ван не і транс пар та ван не хар чо вай сы ра-

ві ны для вы твор час ці хар чо вых пра дук таў 

і хар чо вых пра дук таў, пры зна ча ных для 

рэа лі за цыі ва ўмо вах, якія за бяс печ ва юць 

за ха ван не іх якас ці і бяс пе кі, у спе цы яль на 

пры зна ча ных або аб ста ля ва ных для гэ тых 

мэт па мяш кан нях і транс парт ных срод ках, 

якія ад па вя да юць уста ноў ле ным па тра ба-

ван ням;

— упа коў ваць хар чо вую сы ра ві ну і хар чо-

выя пра дук ты ў ад па вед нас ці з па тра ба ван-

ня мі тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га са ю за, 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і ін шых 

між на род на-пра ва вых ак таў, якія скла да юць 

пра ва Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, з 

пры мя нен нем спо са баў, якія за бяс печ ва юць 

за ха ван не якас ці і бяс пе кі пры іх вы твор час-

ці і (або) аба ро це;

— прад стаў ляць на сель ніц тву і дзяр жаў-

ным ор га нам, якія ажыц цяў ля юць кант роль 

(на гляд) у га лі не за бес пя чэн ня якас ці і бяс-

пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра-

дук таў, дак лад ную ін фар ма цыю аб якас ці 

і бяс пе цы хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў, якая ад па вя дае па тра ба ван ням 

да змес ту і спо са баў прад стаў лен ня та кой 

ін фар ма цыі, уста ноў ле ным 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 тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га 

са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і 

ін шы мі 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;

— пры пы няць вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў 

пры вы яў лен ні не ад па вед нас ці ўста ноў ле-

ным па тра ба ван ням да якас ці і бяс пе кі хар-

чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, а ў 

вы пад ку не маг чы мас ці лік ві да цыі вы яў ле-

на й не ад па вед нас ці зды маць з вы твор час ці 

і (або) ад бі раць з аба ро ту та кія хар чо вую 

сы ра ві ну і хар чо выя пра дук ты;

— ін фар ма ваць на сель ніц тва і дзяр жаў-

ныя ор га ны, якія ажыц цяў ля юць кант роль 

(на гляд) у га лі не за бес пя чэн ня якас ці і бяс-

пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук-

таў, аб не ад па вед нас ці хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў уста ноў ле ным па тра-

ба ван ням да іх якас ці і бяс пе кі;

— ажыц цяў ляць кант роль за ўмо ва мі 

пра цы асоб, якія ў пра цэ се вы твор час ці і 

(або) аба ро ту хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў ажыц цяў ля юць не па срэд ны 

кан такт з хар чо вай сы ра ві най і хар чо вы мі 

пра дук та мі, а так са ма за пра хо джан нем імі 

ме ды цын скіх агля даў, за ха ван нем агуль ных 

і спе цы фіч ных са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных 

па тра ба ван няў, гі гі е ніч ных нар ма ты ваў;

— мець да ку мент, які па цвяр джае ад па-

вед насць уста ноў ле ным па тра ба ван ням да 

якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў, у вы пад ках, уста ноў ле ных 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 тэх ніч ны мі 

рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за і ін шы мі 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;

— за бяс печ ваць на гляд за хар чо вай сы-

ра ві най і хар чо вы мі пра дук та мі на ста ды ях 

іх вы твор час ці і (або) аба ро ту;

— не да пус каць у вы твор часць і (або) 

аба рот хар чо вую сы ра ві ну і хар чо выя пра-

дук ты, якія не ад па вя да юць уста ноў ле ным 

па тра ба ван ням да іх бяс пе кі, па тра ба ван-

ням да якас ці, якія за дэк ла ра ва ныя вы твор-

цам, а так са ма фаль сі фі ка ва ныя хар чо вую 

сы ра ві ну і хар чо выя пра дук ты;

— вы кон ваць па тра ба ван ні да пра цэ саў 

уты лі за цыі і зні шчэн ня хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў, уста ноў ле ныя 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 тэх ніч ны мі 

рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за і ін шы мі 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;

— вы кон ваць ін шыя аба вяз кі ў га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў у ад па вед нас-

ці з 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 

тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за, 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і ін шы мі 

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.

Ар ты кул 12. Ад каз насць за па ру шэн не 

за ка на даў ства ў га лі не за бес-

пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар-

чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў

Асо бы, ві на ва тыя ў па ру шэн ні за ка на даў-

ства ў га лі не за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

ня суць ад каз насць, уста ноў ле ную за ка на-

даў чы мі 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 ус ту пае ў 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 
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АБ УНЯ СЕН НІ ЗМЯ НЕН НЯЎ І ДА ПАЎ НЕН НЯЎ У ЗА КОН РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ 
«АБ ЯКАС ЦІ І БЯС ПЕ ЦЫ ХАР ЧО ВАЙ СЫ РА ВІ НЫ І ХАР ЧО ВЫХ ПРА ДУК ТАЎ 

ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ І ЗДА РОЎЯ ЧА ЛА ВЕ КА»

ЗНЕШ НІ ДОЎГ 
КРА І НЫ 

ЗМЕН ШЫЎ СЯ
Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства фі-

нан саў, знеш ні дзяр жаў ны доўг кра і ны 

па мен шыў ся з па чат ку го да на 288,2 млн 

до ла раў (на 1,7 %) і па ста не на 1 лі пе ня 

2018 го да склаў 16,4 млрд до ла раў.

Па га шэн не знеш ня га дзярж доў гу з па чат ку 

го да скла ла $1 млрд 423,2 млн, з якіх $800 млн — 

еў ра аб лі га цыі, $213,4 млн — бан кам КНР, 

$199,6 млн — ура ду Ра сіі, $176,6 млн — ЕФСР, 

$32,5 млн — МБРР , $0,7 млн — ЗША, $0,4 млн —

 Еў ра пей ска му бан ку рэ кан струк цыі і раз віц ця 

і Паў ноч на му ін вес ты цый на му бан ку.

У сту дзе ні — чэр ве ні пры цяг ну ты знеш нія 

дзяр жаў ныя па зы кі на су му $1 млрд 226,7 млн, 

у тым лі ку $600 млн — еў ра аб лі га цыі, 

$457 млн — ура да і бан каў Ра сіі, $93,8 млн —

бан каў КНР, $73,3 млн — МБРР, 2,6 млн — 

Еў ра пей ска га бан ка рэ кан струк цыі і раз віц ця 

і Паў ноч на га ін вес ты цый на га бан ка.

Дзяр жаў ны доўг (су ма пра мых не па га ша-

ных па зык цэнт раль ных ор га наў ула ды) кра і ны 

на 1 лі пе ня склаў BYN42 млрд і змен шыў ся ў 

па раў на нні з па чат кам го да на BYN207,2 млн, 

або на 0,5 %.

Унут ра ны дзяр жаў ны доўг па ста не на 

1 лі пе ня склаў BYN9,3 млрд, па вя лі чыў шы ся 

з па чат ку го да на BYN80,2 млн (з улі кам кур-

са вых роз ніц), або на 0,9 %.

За сту дзень — чэр вень раз ме шча на ўнут-

ра ных ва лют ных дзярж аб лі га цый для юры-

дыч ных і фі зіч ных асоб на су му $255,5 млн. 

Па га ша на ва лют ных і руб лё вых дзяр жаў ных 

аб лі га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб на 

су му $190,6 млн і BYN23,1 млн.

На га да ем, што зо ла та ва лют ныя рэ зер-

вы кра і ны на 1 лі пе ня ста лі менш за ме сяц 

на 108,2 міль ё на до ла раў (на 1,6 %) і скла лі 

6831,4 міль ё на до ла раў. Ды на мі ка зні жэн ня 

пра цяг ва ла ся і ў маі, та ды ЗВР змен шы лі ся 

на 98,5 міль ё на до ла раў (на 1,4 %). Зні жэн не 

аб' ёмаў рэ зер во вых ак ты ваў у На цы я наль ным 

бан ку тлу ма чаць пла на вы мі па га шэн ня мі знеш-

няй і ўнут ра най за па зы ча нас ці. Уся го на вы пла-

ту даў гоў на кі ра ва лі 424 міль ё ны до ла раў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Указ аб ад ме не аба вяз ко-

ва га про да жу за меж най 

ва лю ты пры ня ты на фо не 

ста бi лi за цыi фi нан са вай 

сiс тэ мы i ва лют най сi ту а-

цыi ў Бе ла ру сi. Гэ та ад зна-

чыў у эфi ры тэ ле ка на ла 

«Бе ла русь 1» фi нан са вы 

ана лi тык Аляк сандр СА БО -

ДЗIН, ка мен ту ю чы да ку-

мент, па ве дам ляе Бел ТА.

Ста бiль насць бе ла рус ка га 

руб ля, рэ корд на нiз кая iн фля-

цыя да юць пад ста вы для ап ты-

мiс тыч ных пра гно заў экс пер таў, 

якія тлу ма чаць, што для но ва-

га да ку мен та яшчэ ра ней бы-

ло пад рых та ва на ад па вед нае 

ася род дзе. «Сур' ёз на га ўплы ву 

пры ня тая ме ра на ва лют ны ры-

нак не ака жа. Больш та го, каб 

рэа лi за ваць гэ тую пра гра му, 

бы лi ство ра ны ста ноў чыя пе-

рад умо вы. Мы ба чым, што ў нас 

фi нан са вая сiс тэ ма ста бiль ная, 

по пыт i пра па нова за меж най ва-

лю ты зба лан са ва ны», — ад зна-

чыў Аляк сандр Са бо дзiн.

Пры гэ тым на па вы шэн-

не дзе ла вой ак тыў нас цi, на 

яго дум ку, з пры няц цем ука за 

мож на раз лiч ваць. «Фi нан са вая 

сiс тэ ма ста ла больш ста бiль-

най, як i ва лют ная сi ту а цыя. 

Гэ та вель мi па зi тыў ны сiг нал 

за меж ным i ўнут ра ным iн вес-

та рам», — ад зна чыў i за гад-

чык ка фед ры БНТУ док тар 

эка на мiч ных на вук Сяр гей 

СА ЛА ДОЎ НI КАЎ. Нац банк так-

са ма ад зна чае пе ра вы шэн не 

пра па новы ва лю ты над по пы-

там, гэ та ад бы ва ец ца на ўсiх 

сег мен тах ва лют на га рын ку. 

«Нi на бiр жы, нi на па за бiр жа-

вым рын ку гэ та да ней кiх на-

ступ стваў не пры вя дзе», — рэ-

зю ма ваў на мес нiк стар шы нi 

праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ. Як 

па ве дам ля ла ся, аба вяз ко вы 

про даж част кi ва лют най вы руч-

кi ад ме не ны для лi бе ра лi за цыi 

ва лют ных ад но сiн i сты му ля-

ван ня дзе ла вой ак тыў нас цi.

Гэ ты iн стру мент пры мя няў-

ся ў пе ры яд ста наў лен ня бе-

ла рус ка га рын ку i са дзей нi чаў 

фар мi ра ван ню пра па новы за-

меж най ва лю ты на ва лют най 

бiр жы, ра зам з тым ён з'яў-

ляў ся стрым лi ва ю чым фак-

та рам, па коль кi ўспры маў ся 

iн вес та ра мi як пры кме та ад-

мi нiст ра цый на га рэ гу ля ван ня 

i аб ме жа ван няў. Ад ме на аба-

вяз ко ва га про да жу част кi ва-

лют най вы руч кi суб' ек та мi гас-

па да ран ня бу дзе са дзей нi чаць 

па вы шэн ню кан ку рэн та здоль-

нас цi бе ла рус кiх экс пар цё раў, 

ста не iс тот ным фак та рам па-

ляп шэн ня ўмоў вя дзен ня бiз-

не су ў Бе ла ру сi.

ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА 
ЗАСТАЕЦЦА Ў ЭКСПАРЦЁРАЎ

Пер шым аб' ек там не ру хо май 

ма ё мас ці, на які На цы я наль ным 

ка даст ра вым агенц твам 

Дзярж кам ма ё мас ці бы ла цал кам 

скла дзе на тэх ніч ная да ку мен та цыя 

ў элект рон ным вы гля дзе, ста ла 

збу да ван не «Лі нія элект ра пе ра да чы 

ВЛ 330 кВ № 2 АЭС — Па ста вы» 

пра цяг лас цю 41 847 мет раў.

Да ку мен та цыя — тэх ніч ны паш парт на 

ка пі таль ную па бу до ву ў вы гля дзе элект-

рон на га да ку мен та і пер шая 

элект рон ная ін вен тар ная спра-

ва — скла дзе на спе цы я ліс там па 

тэх ніч най ін вен та ры за цыі і пра ве-

ра на ўпаў на ва жа ны мі служ бо вы-

мі асо ба мі.

Тэх ніч ны паш парт быў пад пі са-

ны элект рон ным ліч ба вым под пі сам упаў-

на ва жа най служ бо вай асо бы. Да ку мен ты, 

сфар мі ра ва ныя такім чынам, бу дуць за хоў-

вац ца ў ар хіў най ад кры тай ін фар ма цый най 

сіс тэ ме, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Дзярж-

кам ма ё мас ці.
Сяр гей КУР КАЧ
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