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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛ ІКІ БЕ ЛА РУСЬ
30 жніўня 2007 г. № 395

1/8847
(31.08.2007)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За значны асабісты ўклад у выкананне прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага
развіцця, дасягненне высокай прадукцыйнасці працы, мужнасць і адвагу, праяўленыя пры
выратаванні людзей, заслугі ў воінскай службе, у развіцці будаўнічай галіны, навукі, адукацыі, культуры:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны II ступені
Батуру
Барыса Васільевіча

– старшыню Магілёўскага аблвыканкома
ордэнам Пашаны

Баравіка
Георгія Уладзіміравіча
Будзько
Васілія Лукіча
Вайтовіча
Васілія Міхайлавіча

– электразваршчыка філіяла «Будаўнічае ўпраўленне «Будмантаж» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст
№ 8»
– электразваршчыка філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 83» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
– бры гадзіра тру баўклад чы каў філіяла «Спе цы яліза ва нае
ўпраўленне № 158» адкры тага акцыя нернага таварыства
«Будаўнічы трэст № 8»
ордэнам Францыска Скарыны

Адамушку
Уладзіміра Іванавіча
Ліпскага
Уладзіміра Сцяпанавіча
Хрусталёва
Барыса Міхайлавіча

– дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі
– галоўнага рэдактара ўстановы «Рэдакцыя часопіса «Вясёлка»
– рэктара Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта
медалём «За адвагу»

Ефіменку
Сяргея Віктаравіча

– студэнта трэцяга курса механіка-матэматычнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага універсітэта
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Свідэрскага
– стар ша га афіцэра адд зе ла міжна род на га суп ра цоўніцтва
Аляксандра Анатольевіча
міжнародна-дагаворнага ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта
пагранічных войскаў, маёра
Фёдарава
– намесніка начальніка міжнародна-дагаворнага ўпраўлення –
Юрыя Алегавіча
на чальніка адд зе ла міжна род на га суп ра цоўніцтва Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў, палкоўніка
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медалём «За працоўныя заслугі»
Бандарэнку
Фёдара Міхайлавіча
Башметава
Валерыя Сцяпанавіча
Бескапыльнага
Валерыя Мікалаевіча
Бурша
Уладзіміра Леанідавіча
Водчыца
Міхаіла Васільевіча
Выхоту
Уладзіміра Уладзіміравіча
Гавіну
Уладзіміра Мікалаевіча
Дамарада
Міхаіла Міхайлавіча
Дзюжава
Андрэя Анісімавіча

Забаўка
Таццяну Мікалаеўну
Зубовіч
Маргарыту Андрэеўну
Кацюбу
Пятра Віктаравіча
Кашэвіча
Валянціна Пятровіча
Козіка
Рыгора Вадзімавіча

Кулеша
Сяргея Анатольевіча
Кулініча
Ігара Васільевіча
Лецяга
Алену Аляксандраўну
Мазурава
Валерыя Іванавіча
Маянава
Канстанціна Паўлавіча
Муравейнікава
Міхаіла Рыгоравіча
Петраковіч
Тамару Георгіеўну
Пойту
Пятра Сцяпанавіча
Рыжанскага
Валерыя Андрэевіча

– старшыню праўлення Акцябрскага раённага спажывецкага
таварыства
– рэктара ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт»
– намесніка генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
Мінскай вобласці
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
– сле са ра-інстру мен тальш чы ка Мінска га за во да халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
– начальніка канст руктар скага бюро Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
– мантажніка тэхналагічнага абсталявання Мінскага завода
халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
– генеральнага канструктара па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы Міністэрства прамысловасці – дырэктара
рэспубліканскага канструктарскага унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»
– муляра філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 116» адкрытага
акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
– на чальніка тэх на лагічна га бюро Мінска га за во да халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
– старшага прараба філіяла «Будаўнічае ўпраўленне «Будмантаж» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст
№ 8»
– галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства
«Будаўнічы трэст № 8»
– слесара механазборачных работ эксперыментальнай вытворчасці рэспубліканскага канструктарскага унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай
тэхніцы»
– вя ду ча га інжы не ра-элек троніка Мінска га за во да халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
– начальніка філіяла «Спецыялізаванае ўпраўленне № 158 адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
– вядучага архівіста ўстановы «Дзяржаўны архіў Гомельскай
вобласці»
– токара эксперыментальнай вытворчасці рэспубліканскага
канструктарскага унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па
збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гродна Хімвалакно»
– галоўнага інжынера – першага намесніка генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прамысловага прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
– шліфоўшчыцу рэспубліканскага унітарнага прамысловага
прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
– рэктара ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны
універсітэт»
– начальніка аддзела адукацыі Дубровенскага райвыканкома
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Сілюка
Сцяпана Макаравіча
Тагановіча
Сяргея Іванавіча
Халяву
Мікалая Іванавіча

Шакіна
Аляксандра Васільевіча
Шуміла
Наталлю Аляксандраўну
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– дэкана энергетычнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта
– намесніка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага
таварыства «Атлант» па вытворчасці
– загадчыка канструктарскага аддзела ротарных збожжаўборач ных кам бай наў рэс публікан ска га кан ст рук тар ска га
унітарнага прадпрыемства «ГСКБ па збожжаўборачнай і
кормаўборачнай тэхніцы»
– фрэзероўшчыка рэспубліканскага унітарнага прамысловага
прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод «Аўтагідраўзмацняльнік»
– на чальніка тэх на лагічна га бюро Мінска га за во да халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
медалём Францыска Скарыны

Арловіча
Валянціна Антонавіча

– вядучага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай
установы «Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
– галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць» рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і мастацтва»
– загадчыка кафедры медных духавых і ўдарных інструментаў установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»
– загадчыка кафедры методыкі выкладання фізікі і астраноміі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны універсітэт
імя П.М.Машэрава»
– мастацкага кіраўніка ўзорнага хору хлопчыкаў і юнакоў установы «Брэсцкі абласны Палац культуры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі»
– артыстку вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
– намесніка дырэктара па ідэалогіі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»

Баравікову
Раісу Андрэеўну
Волкава
Мікалая Міхайлавіча
Галузу
Іларыёна Віктаравіча
Ігумнаву
Алу Міхайлаўну
Масумян
Бэлу Амікаўну
Сцяпанаву
Валянціну Аляксееўну

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Трусавай
Ірыне Аляксандраўне

– прафесару кафедры металургічных тэхналогій Беларускага
нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, доктару тэхнічных
навук
«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

Дземідовіч
Ніне Аляксееўне

–

бры гадзіру тын коўшчы каў філіяла «Спе цы яліза ва нае
ўпраўленне № 33» адкрытага акцыянернага таварыства
«Будаўнічы трэст № 8»

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
Навіцкаму
Уладзіміру Мікалаевічу
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

– загадчыку аддзела каментатараў і падрыхтоўкі тэматычных праграм галоўнай дырэкцыі спартыўнага вяшчання
Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
А.Лукашэнка

07.09.2007

-8-

№ 1/8848–1/8849

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 августа 2007 г. № 396

1/8848
(31.08.2007)

Об объединении Мозырского района и города Мозыря в
одну административно-территориальную единицу

В целях совершенствования системы государственного управления, обеспечения развития административно-территориальных единиц как единого социально-экономического образования, а также по представлению Совета Министров Республики Беларусь с учетом мнения населения и с согласия Мозырского районного и Мозырского городского Советов депутатов п о с т а н о в л я ю:
1. Объединить Мозырский район и город Мозырь в одну административно-территориальную единицу – Мозырский район с административным центром город Мозырь.
Объединение указанных района и города осуществляется в соответствии с Положением о
порядке решения вопросов, связанных с объединением одноименных административно-территориальных единиц, имеющих общий административный центр, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 29 сентября 1998 г. № 468 (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 28, ст. 713).
2. Гомельскому облисполкому определить структуру и штатную численность вновь образованного райисполкома и принять иные меры по реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 августа 2007 г. № 397

1/8849
(03.09.2007)

О повышении уровня материального обеспечения пенсионеров

В целях повышения уровня материального обеспечения пенсионеров п о с т а н о в л я ю:
1. Произвести с 1 сентября 2007 г. корректировку фактического заработка пенсионеров и
перерасчет трудовых пенсий исходя из средней заработной платы работников в республике,
примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 8 процентов.
2. Финансирование расходов на перерасчет трудовых пенсий осуществить за счет средств
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

