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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
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1/7534
(05.05.2006)

Об ус та нов ле нии став ки та мо жен ной по шли ны на вво зи -
мую на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
минеральную вату

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для реа ли за ции бе ло рус ских то ва ров на рын ке
рес пуб ли ки и за щи ты ин те ре сов оте че ст вен ных товаропроизводителей:

1. Ус та но вить сро ком на 9 ме ся цев став ку та мо жен ной по шли ны на вво зи мую на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ми не раль ную вату (код 6806 10 000 9 То вар ной
но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь) 60 процентов от
ее таможенной стоимости.

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу 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 ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
4 мая 2006 г. № 284

1/7535
(05.05.2006)

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

За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у пе раа доль ван не вынікаў ка та -
ст ро фы на Чар но быль скай АЭС узнагародзіць:

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІІ сту пені
Еўдакімовіча
Ана толія Іва навіча 

– ка мандзіра звя на на вер та лё тах Мі-8 аэра мабільна га ат ра да
дзяр жаўнай авіяцый най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы
«Авіяцыя» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, пад -
пал коўніка ўнутранай службы

ор дэ нам Па ша ны
Глу ша ко ву
Ва лянціну Міка лаеўну 

– за гад чы ка Ба ры савіцка га фель чар ска-аку шэр ска га пунк та
ўста но вы ахо вы зда роўя «Клімавіцкая цэн траль ная ра ён ная
бальніца» Магілёўскай вобласці

Суз да ле ву
Зою Дзмітрыеўну 

– ура ча ўста но вы ахо вы зда роўя «Слаўга рад ская цэн траль ная
ра ён ная бальніца» Магілёўскай вобласці

Цал ку
Уладзіміра Ры го равіча

– Стар шы ню Камітэта па праб ле мах вынікаў ка та ст ро фы на
Чар но быль скай АЭС пры Са ве це Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь
ме да лём «За пра цоўныя за слугі»

Ан д рэй чу ка
Кан станціна Міка ла евіча

– ма шыніста буль до зе ра Столінскай ПМК-62 рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва па будаўніцтву меліяра цый ных і
во да гас па дар чых сістэм «Пінсквод буд» Брэсцкай вобласці
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Га рэ ла ва
Пят ра Васільевіча

– трак та ры ста-ма шыніста унітар на га ка му наль на га сель ска гас -
па дар ча га прад пры ем ст ва «Друж ба» Крас на поль ска га раё на
Магілёўскай вобласці

Дра бы шэўска га
Міхаіла Аляк се евіча

– еге ра адд зе ла ляс ной гас па даркі і ахо вы Брагінска га ўча ст ка
ўста но вы «Па лескі дзяр жаўны ра дыя цый на-эка лагічны
запаведнік»

Зе лязінскую
Ва лянціну Іосіфаўну

– на стаўніка бе ла ру скай мовы і літа ра ту ры Ста доліцкай ся рэд -
няй агуль наа ду ка цый най шко лы Лель чыц ка га раё на Го мель -
скай вобласці

Зіновіча
Уладзіміра Міка ла евіча

– галоўнага ўрача ўста но вы «Го мельскі га радскі цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі», галоўнага дзяр жаўнага санітар на га ўрача
г. Го ме ля

Ка валь чук
Зою Іванаўну

– ме ды цын скую ся ст ру ўста но вы ахо вы зда роўя «25-я цэн траль -
ная ра ён ная паліклініка Мас коўска га раё на г. Мінска»

Кар повіча
Пят ра Аляк се евіча

– на чальніка ат ра да па дэ зак ты ва цыі ад кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «Лунінецкі рай аг ра сервіс» Брэсцкай вобласці

Ка мян ко ва
Уладзіміра Пят ровіча

– стар шы ню Бе ла ру скай гра мад скай ар ганізацыі «Інваліды
Чар но бы ля»

Ку кушкіна
Ге надзія Ва лянцінавіча

– стар ша га інструк та ра-вадзіцеля цэн тра апе ра тыўнага
ўпраў лення пры ўста но ве «Віцеб скае аб лас ное ўпраўлен не
Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», стар ша га пра парш чы ка ўнутранай службы

Маеўска га
Ва ле рыя Пят ровіча

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «Кар мян ская цэн -
траль ная ра ён ная бальніца» Го мель скай вобласці

Ніка ла ен ку
Уладзіміра Міка ла евіча

– вадзіцеля аўта мабіля ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ру да ко ва» Віцеб ска га раёна 

Сад чан ку
Міка лая Іва навіча

– стар шы ню Хойніцка га рай вы кан ко ма

Сму сян ка
Міка лая Уладзіміравіча

– бры гадзіра ком плекс най бры га ды ка му наль на га дач чы на га
будаўнічага унітар на га прад пры ем ст ва «Брагінская пе ра со -
вач ная ме ханізаваная калона № 91»

Ся дун
Але ну Уладзіміраўну

– ме ды цын скую ся ст ру ўста но вы ахо вы зда роўя «3-я га рад ская
клінічная бальніца імя Я.У.Клумава»

Хом чан ку
Дзмітрыя Пят ровіча

– ды рэк та ра Ве ра мей скай ся рэд няй шко лы Чэ ры каўска га раё на 
Магілёўскай вобласці

Шля гу
Ва ле рыя Васільевіча

– стар шы ню Нараўлян ска га рай вы кан ко ма

Яро мен ка
Ан таніну Іванаўну

– стар шы ню След зю коўска га сель ска га Са ве та дэ пу та таў Бы -
хаўска га раё на Магілёўскай вобласці

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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Аб уз на га род жанні П.Ка ка чэ, К.Ко ап са, П.Пет руч чы,
М.Хет цар і  М.Эль Ба ра дэя ор дэ нам Фран цы ска
Скарыны

За асаблівыя за слугі ў даб ра чын най дзей насці, пас пя хо вае ажыц цяўлен не ў Рэс публіцы
Бе ла русь гу манітар ных пра ек таў, знач ны асабісты ўклад у ад бу доўван не і рэабіліта цыю раё -
наў, якія па цяр пелі ў выніку ка та ст ро фы на Чар но быль скай АЭС, уз на га родзіць ордэнам
Францыска Скарыны:

Ка ка чэ П’ера – ды рэк та ра аўды тар скай фірмы «Сервіцыо імпрэ зэ», г. Рым
(Італь ян ская Рэс публіка)
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Ко ап са Клаа са – прэзідэн та га ланд скай даб ра чын най ар ганізацыі «Сціхцінг
Рус ланд Кіндэр хульп»

Пет руч чы Пат ры цыо – са ветніка па пы тан нях ва лан цёр скай дзей насці, гра мад зян -
скай аба ро ны і ту рыз му адміністра цыі г. Луккі (Італь ян ская
Рэспубліка)

Хет цар Ма рыю – стар шы ню аўстрый скай даб ра чын най ар ганізацыі «Да па мо га
дзе цям з Беларусі»

Эль Ба ра дэя Ма ха ме да – ге не раль на га ды рэк та ра Міжна род на га аген цт ва па атам най
энергіі (МАГАТЭ)

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