
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 ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
30 жніўня 2007 г. № 395
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Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс -
публікі Бе ла русь

За знач ны асабісты ўклад у вы ка нан не праг ноз ных па каз чы каў са цы яль на-эка намічна га
развіцця, да сяг нен не вы со кай пра дук цый насці пра цы, муж насць і ад ва гу, праяўле ныя пры
вы ра та ванні люд зей, за слугі ў воінскай служ бе, у развіцці бу даўнічай галіны, на вукі, аду ка -
цыі, куль ту ры:

1. Уз на га родзіць:
ор дэ нам Ай чы ны II сту пені

Бату ру
Ба ры са Васільевіча 

– стар шы ню Магілёўска га аб лвы кан ко ма 

ор дэ нам Па ша ны

Ба равіка
Ге оргія Уладзіміравіча 

– элек траз варш чы ка філіяла «Будаўнічае ўпраўлен не «Буд ман -
таж» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст
№ 8» 

Будзь ко
Васілія Лукіча 

– элек траз варш чы ка філіяла «Будаўнічае ўпраўлен не № 83» ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 8»

Вай товіча
Васілія Міхай лавіча 

– бры гадзіра тру баўклад чы каў філіяла «Спе цы яліза ва нае
ўпраўлен не № 158» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Будаўнічы трэст № 8» 

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны

Ада муш ку
Уладзіміра Іва навіча 

– ды рэк та ра Дэ пар та мен та па архівах і спра ва вод ст ву Міністэр -
ст ва юстыцыі

Ліпска га
Уладзіміра Сця па навіча 

– галоўнага рэ дак та ра ўста но вы «Рэ дак цыя ча сопіса «Вя сёл ка»

Хру ста лё ва
Ба ры са Міхай лавіча 

– рэк та ра Бе ла ру ска га на цыя наль на га тэхнічна га універсітэта 

ме да лём «За ад ва гу»

Ефімен ку
Сяр гея Вікта равіча 

– сту дэн та трэ ця га кур са ме ханіка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та
Бе ла ру ска га дзяр жаўнага універсітэта 

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»

Свідэр ска га
Аляк сан д ра Ана толь евіча 

– стар ша га афіцэра адд зе ла міжна род на га суп ра цоўніцтва
міжна род на-да га вор на га ўпраўлен ня Дзяр жаўнага камітэта
па гранічных войскаў, маёра

Фё да ра ва
Юрыя Але гавіча 

– на месніка на чальніка міжна род на-да га вор на га ўпраўлен ня –
на чальніка адд зе ла міжна род на га суп ра цоўніцтва Дзяр -
жаўнага камітэта па гранічных вой скаў, палкоўніка
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ме да лём «За пра цоўныя за слугі»

Бан да рэн ку
Фё да ра Міхай лавіча 

– стар шы ню праўлен ня Ак цябр ска га ра ён на га спа жы вец ка га
таварыства 

Баш ме та ва
Ва ле рыя Сця па навіча 

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

Бес ка пыль на га
Ва ле рыя Міка ла евіча 

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф та»

Бур ша
Уладзіміра Леанідавіча 

– на чальніка інспек цыі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах па
Мінскай во бласці

Во дчы ца
Міхаіла Васільевіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Будаўнічы трэст № 8»

Вы хо ту
Уладзіміра Уладзіміравіча 

– сле са ра-інстру мен тальш чы ка Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат лант»

Гавіну
Уладзіміра Міка ла евіча 

– на чальніка кан ст рук тар ска га бюро Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат лант»

Да ма ра да
Міхаіла Міхай лавіча 

– ман тажніка тэх на лагічна га аб ста ля ван ня Мінска га за во да
ха ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат -
лант»

Дзю жа ва
Ан д рэя Анісімавіча 

– ге не раль на га кан ст рук та ра па збож жаўбо рач най і кор маўбо -
рач най тэхніцы Міністэр ст ва пра мы сло васці – ды рэк та ра
рэс публікан ска га кан ст рук тар ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «ГСКБ па збож жаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы»

Забаўка
Тац ця ну Міка лаеўну 

– му ля ра філіяла «Будаўнічае ўпраўлен не № 116» ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 8»

Зу бовіч
Мар га ры ту Ан д рэеўну 

– на чальніка тэх на лагічна га бюро Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат лант»

Ка цю бу
Пят ра Вікта равіча 

– стар ша га пра ра ба філіяла «Будаўнічае ўпраўлен не «Буд ман -
таж» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст 
№ 8»

Ка шэвіча
Ва лянціна Пят ровіча 

– галоўнага інжы не ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Будаўнічы трэст № 8»

Козіка
Ры го ра Вадзімавіча 

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот экс пе ры мен таль най вы твор -
часці рэс публікан ска га кан ст рук тар ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «ГСКБ па збож жаўбо рач най і кор маўбо рач най
тэхніцы»

Ку ле ша
Сяр гея Ана толь евіча 

– вя ду ча га інжы не ра-элек троніка Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат лант»

Кулініча
Ігара Васільевіча 

– на чальніка філіяла «Спе цы яліза ва нае ўпраўлен не № 158 ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 8»

Ле ця га
Але ну Аляк сан д раўну 

– вя ду ча га архівіста ўста но вы «Дзяр жаўны архіў Го мель скай
во бласці» 

Ма зу ра ва
Ва ле рыя Іва навіча 

– то ка ра экс пе ры мен таль най вы твор часці рэс публікан ска га
кан ст рук тар ска га унітар на га прад пры ем ст ва «ГСКБ па
збож жаўбо рач най і кор маўборачнай тэхніцы»

Мая на ва
Кан станціна Паўлавіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Грод на Хімвалакно» 

Му ра вейнікава
Міхаіла Ры го равіча 

– галоўнага інжы не ра – пер ша га на месніка ге не раль на га ды -
рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га пра мы сло ва га прад -
пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод «Аўтагідраўзмацняльнік»

Пет ра ковіч
Та ма ру Ге оргіеўну

– шліфоўшчы цу рэс публікан ска га унітар на га пра мы сло ва га
прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод «Аўтагідраўзмац няльнік»

Пой ту
Пят ра Сця па навіча 

– рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Брэсцкі дзяр жаўны тэхнічны
універсітэт»

Ры жан ска га
Ва ле рыя Ан д рэ евіча 

– на чальніка адд зе ла аду ка цыі Дуб ро вен ска га рай вы кан ко ма 
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Сілюка
Сця па на Ма ка равіча 

– дэ ка на энер ге тыч на га фа куль тэ та Бе ла ру ска га на цыя наль -
на га тэхнічна га універсітэта 

Та га новіча
Сяр гея Іва навіча 

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра за кры та га ак цыя нер на га 
та ва ры ст ва «Ат лант» па вытворчасці

Ха ля ву
Міка лая Іва навіча 

– за гад чы ка кан ст рук тар ска га адд зе ла ро тар ных збож жаўбо -
рач ных кам бай наў рэс публікан ска га кан ст рук тар ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «ГСКБ па збож жаўбо рач най і
кормаўборачнай тэхніцы»

Шакіна
Аляк сан д ра Васільевіча 

– фрэ зе роўшчы ка рэс публікан ска га унітар на га пра мы сло ва га
прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод «Аўтагідраўзмац -
няльнік»

Шуміла
На тал лю Аляк сан д раўну 

– на чальніка тэх на лагічна га бюро Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат лант»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

Ар ловіча
Ва лянціна Ан то навіча 

– вя ду ча га на ву ко ва га суп ра цоўніка дзяр жаўнай на ву ко вай
ус та но вы «Інсты тут фізікі імя Б.І.Сця па на ва На цыя наль -
най ака дэміі навук Беларусі»

Ба равікову
Раісу Ан д рэеўну

– галоўнага рэ дак та ра ча сопіса «Ма ла досць» рэ дак цый на-вы -
да вец кай ус та но вы «Літа ра ту ра і мастацтва»

Вол ка ва
Міка лая Міхай лавіча

– за гад чы ка ка фед ры мед ных ду ха вых і ўдар ных інстру мен -
таў ус та но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная акадэмія
му зыкі»

Га лу зу
Іла рыё на Вікта равіча 

– за гад чы ка ка фед ры ме то дыкі вы кла дан ня фізікі і ас т ра -
номіі ўста но вы аду ка цыі «Віцебскі дзяр жаўны універсітэт
імя П.М.Машэрава»

Ігум на ву
Алу Міхай лаўну

– мас тац ка га кіраўніка ўзор на га хору хлоп чы каў і юна коў ус -
та но вы «Брэсцкі аб лас ны Па лац куль ту ры Фе дэ ра цыі праф -
саю заў Беларусі»

Ма су мян
Бэлу Амікаўну

– ар ты ст ку вы шэй шай ка тэ го рыі дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Горкага»

Сця па на ву
Ва лянціну Аляк сееўну

– на месніка ды рэк та ра па ідэа логіі дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Горкага»

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:
«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»

Тру са вай
Ірыне Аляк сан д раўне 

– пра фе са ру ка фед ры ме та лургічных тэх на логій Бе ла ру ска га
на цыя наль на га тэхнічна га універсітэта, док та ру тэхнічных
навук 

«За слу жа ны будаўнік Рэс публікі Бе ла русь»

Дземідовіч
Ніне Аляк сееўне 

– бры гадзіру тын коўшчы каў філіяла «Спе цы яліза ва нае
ўпраўлен не № 33» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Будаўнічы трэст № 8» 

«За слу жа ны дзе яч куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь»

Навіцка му
Уладзіміру Міка ла евічу 

– за гад чы ку адд зе ла ка мен та та раў і пад рых тоўкі тэ ма тыч -
ных пра грам галоўнай ды рэк цыі спар тыўнага вяш чан ня
На цыя наль най дзяр жаўнай тэлерадыёкампаніі

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 ав гу ста 2007 г. № 396

1/8848
(31.08.2007)

Об объ е ди не нии Мо зыр ско го рай она и го ро да Мо зы ря в
одну ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную единицу

В це лях со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния, обес пе че ния раз ви -
тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц как еди но го со ци аль но-эко но ми че ско го об -
ра зо ва ния, а так же по пред став ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том мне -
ния на се ле ния и с со гла сия Мо зыр ско го рай он но го и Мо зыр ско го го род ско го Со ве тов де пу та -
тов п о с т а н о в л я ю:

1. Объ е ди нить Мо зыр ский рай он и го род Мо зырь в од ну ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ную еди ни цу – Мо зыр ский рай он с ад ми ни ст ра тив ным центром город Мозырь.

Объ е ди не ние ука зан ных рай она и го ро да осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о
по ряд ке ре ше ния во про сов, свя зан ных с объ е ди не ни ем од но имен ных ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ниц, имею щих об щий ад ми ни ст ра тив ный центр, ут вер жден ным Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 1998 г. № 468 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 28, ст. 713).

2. Го мель ско му обл ис пол ко му оп ре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность вновь об ра -
зо ван но го рай ис пол ко ма и при нять иные ме ры по реа ли за ции данного Указа.

3. 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 ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 ав гу ста 2007 г. № 397

1/8849
(03.09.2007)

О по вы ше нии уров ня ма те ри аль но го обес пе че ния пен -
сио не ров

В це лях по вы ше ния уров ня ма те ри аль но го обес пе че ния пен сио не ров п о с т а н о в л я ю:
1. Про из ве сти с 1 сен тяб ря 2007 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 8 про цен -
тов.

2. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на пе ре рас чет тру до вых пен сий осу ще ст вить 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
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