ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастановай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
25.12.2008 № 2015
ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку адкрыцця ў Рэспубліцы Беларусь карэспандэнцкіх пунктаў замежных
сродкаў масавай інфармацыі
1. Сапраўдным Палажэннем вызначаецца парадак адкрыцця ў Рэспубліцы
Беларусь карэспандэнцкіх пунктаў замежных сродкаў масавай інфармацыі
(далей – карэспандэнцкія пункты).
2. У сапраўдным Палаженні прымяняюцца тэрміны і іх азначэнні ў значэннях,
вызначаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 года “Аб сродках
масавай інфармацыі” (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі
Беларусь, 2008 г., № 196, 2/1524).
3. Адкрыццё карэспандэнціх пунктаў ажыццяўляецца па рашэнні Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
4. Для атрымання дазволу на адкрыццё карэспандэнцкага пункта кіраўніком
замежнага сродка масавай інфармацыі ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
накіроўваецца пісьмовы зварот з просьбай аб адкрыцці карэспандэнцкага
пункта (далей - зварот), аформлены на афіцыйным бланку гэтага сродка масавай
інфармацыі. Зварот перадаецца праз Міністэрства замежных спраў,
дыпламатычнае прадстаўніцтва або консульскую ўстанову Рэспублікі Беларусь
у адпаведнай дзяржаве.
У звароце адзначаюцца:
- мэта (мэты) адкрыцця карэспандэнцкага пункта;
- поўнае найменне замежнага сродка масавай інфармацыі;
- месца знаходжання, паштовы адрас рэдакцыі замежнага сродка масавай
інфармацыі альбо юрыдычнай асобы, якая выконвае функцыі рэдакцыі
замежнага сродка масавай інфармацыі;
- дата дзяржаўнай рэгістрацыі замежнага сродка масавай інфармацыі;
- дзе, калі і кім створаны (заснаваны) замежны сродак масавай інфармацыі, яго
форма ўласнасці;
- тэматыка, тыраж і перыядычнасць выхаду замежнага сродка масавай
інфармацыі;
- плануемае месца знаходжання карэспандэнцкага пункта на тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь;
- звесткі аб асобах, упаўнаважаных весці справы ад імя карэспандэнцкага пукнта.
-

Да звароту прыкладаюцца:
палажэнне аб карэспандэнцкім пункце;
легалізаваныя ў вызначаным парадку копіі дакументаў, якія пацвярджаюць
дзяржаўную рэгістрацыю замежнага сродка масавай інфармацыі.
Зварот і палажэнне аб карэспандэнцкім пункце прадстаўляюцца на адной з
дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.

5. Рашэнне аб адкрыцці карэспандэнцкага пункта прымаецца Саветам Міністраў
Рэспублікі Беларусь не пазней двух месяцаў пасля дня атрымання адпаведнага
звароту.

6. Пасля прыняцця Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь рашэння аб адкрыцці
карэспандэнцкага пункта Міністэрства замежных спраў афармляе пасведчанне
аб адкрыцці карэспандэнцкага пункта (далей - пасведчанне), якое падпісвае
Міністр замежных спраў альбо яго намеснік, рэгіструе і выдае асобе,
упаўнаважанай весці справы ад імя карэспандэнцкага пункта.
У пасведчанні адзначаюцца:
- найменне замежнага сродка масавай інфармацыі;
- дата выдачы і рэгістрацыйны нумар пасведчання;
- нумар і дата рашэння Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб адкрыцці
карэспандэнцкага пункта;
- тэрмін, на які выдадзена пасведчанне.
7. Тэрмін дзеяння пасведчання складае ад 1 года да 3 гадоў.
8. Пасведчанне выдаецца Міністэрствам замежных спраў асобе, упаўнаважанай
весці справы ад імя карэспандэнцкага пункта, па прад’яўленні адзначанай
асобай дакумента, якое пацвярджае паўнамоцтвы на вядзенне спраў ад імя
карэспандэнцкага пункта, выдадзенага замежным сродкам масавай інфармацыі.
9. У адкрыцці карэспандэнцкага пункта можа быць адмоўлена ў выпадку, калі:
- не прадстаўлены дакументы, прадугледжаныя ў пункце 4 сапраўднага
Палажэння;
- зварот не адпавядае патрабаванням, адзначаных у частках першай, другой і
чацвёртай пункта 4 сапраўднага Палажэння;
- палажэнне аб карэспандэнцкім пункце не адпавяде патрабаванням, адзначаным
у частцы чацвёртай пункта 4 сапраўднага Палажэння;
- прадстаўлены дакументы з заведама напраўдзівымі звесткамі;
- дзейнасць замежнага сродка масавай інфармацыі не адпавядае заканадаўству
Рэспублікі Беларусь.
У выпадку прыняцця рашэння аб адмове ў адкрыцці карэспандэнцкага пункта
Міністэрства замежных спраў у тэрмін да дзесяці дзён паведамляе замежнаму
сродку масавай інфармацыі аб прынятым рашэнні з указаннем прычын адмовы.
10. Карэспандэнцкі пункт павінен быць адкрыты на працягу шасці месяцаў пасля
прыняцця Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь рашэння аб яго адкрыцці.
Пасля адкрыцця карэспандэнцкага пункта ў Міністэрства замежных спраў у
тэрмін да дзесяці дзён павінны быць прадстаўлены ўзоры пячатак
карэспандэнцкага пункта, а таксама інфармацыя аб яго месцы знаходжання,
паштовым адрасе, нумарах тэлефонаў і факсаў, нумарах банкаўскіх рахункаў.
У выпадку, калі замежны сродак масавай інфармацыі не выкарыстаў сваё права
на адкрыццё карэспандэнцкага пункта на працягу шасці месяцаў пасля дня
прыняцця Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь рашэння аб яго адкрыцці,
пасведчанне страчвае сілу.
11. Пасведчанне можа быць працягнута шляхам накіравання ў Савет Міністраў
Рэспублікі Беларусь праз Міністэрсва замежных спраў звароту кіраўніцтва
замежнага сродка масавай інфармацыі з адпаведнай просьбай не пазней 30 дзён
да завяршэння тэрміну яго дзеяння.
Рашэнне аб прадаўжэнні тэрміну дзеяння пасведчання прымаецца Саветам
Міністраў Рэспублікі Беларусь не пазней 30 дзён пасля атрымання адпаведнага
звароту.
12. Спыненне дзейнасці карэспандэнцкага пункта ажыццяўляецца на падставе
рашэння:
- замежнага сродка масавай інфармацыі;
- Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Міністэрства замежных
спраў у выпадку сістэматычнага парушэння (два разы і болей на працягу года)

карэспандэнцкім пунктам заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці
сродкаў масавай інфармацыі.
13. У выпадку спынення дзейнасці карэспандэнцкага пункта па ініцыятыве
замежнага сродка масавай інфармацыі ў Міністэрства замежных спраў
прадстаўляецца:
- заява кіраўніцтва
замежнага сродка масавай інфармацыі аб закрыцці
карэспандэнцкага пункта, адрасаванае Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь,
якое змяшчае ў тым ліку інфармацыю аб адсутнасці запазычанасці перад
бюджэтам і знішчэнні пячатак карэспандэнцкага пункта;
- даведка банка аб закрыцці банкаўскіх рахункаў карэспандэнцкага пункта;
- арыгінал пасведчання.
На падставе прадстаўленых дакументаў Міністэрства замежных спраў уносіць
адпаведнае прадстаўленне ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.
14. У выпадку спынення дзейнасці карэспандэнцкага пункта па рашэнні Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь асобай, упаўнаважанай весці справы ад імя
карэспандэнцкага пункта, у Міністэрства замежных спраў павінны быць
прадстаўлены:
- даведка банка аб закрыцці банкаўскіх рахункаў карэспандэнцкага пункта;
- арыгінал пасведчання.

