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Аб уз на га род жанні ме да лём «За без да кор ную служ бу» I, II,
III ступені

За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га родзіць:

ме да лём «За без да кор ную служ бу» I ступенi
Ган ча рэн ку
Вікта ра Уладзіміравіча

– на чальніка гру пы Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі 
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Гер ма новіча
Нікадзіма Ан то навіча

– на чальніка ўпраўлен ня па кан тро лю за рас сле да ван нем
зла чын ст ваў тэ ры та ры яль нымі і на транс пар це ор га намі
па пя рэд ня га след ст ва галоўнага ўпраўлен ня па пя рэд ня га
рас сле да ван ня Міністэр ст ва ўнутраных спраў, палкоўніка
міліцыі

Гуль ко
Аляк сан д ра Ар сень евіча

– на чальніка гру пы Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі 
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Дзяр жаўска га
Вя ча сла ва Пят ровіча

– на месніка на чальніка адд зе ла Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі
інфар ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь,
палкоўніка

Еўла на ва
Вікта ра Іва навіча

– са ветніка гру пы спец ра бо ты і кад раў Дзяр жаўнага цэн тра
бяс пекі інфар ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь,
пад пал коўніка юстыцыі

Каміса рэн ку
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на чальніка гру пы Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі 
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Капіта на ва
Вікта ра Міхай лавіча

– на месніка на чальніка фінан са ва-эка намічна га адд зе ла
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма,
пал коўніка мiлiцыi

Комлікава
Дзмітрыя Аляк сан д равіча

– галоўнага спе цы яліста Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар -
ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Кудзінава
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў па ахо ве Мінска га
мет ра палітэна, пал коўніка мiлiцыi

Ку ту за ва
Станісла ва Уладзіле навіча

– на чальніка гру пы Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі 
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Ма нён ка
Міка лая Ры го равіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па ба раць бе з эка -
намічнымі зла чын ст вамі галоўнага ўпраўлен ня кры -
мі нальнай міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал -
коўніка мiлiцыi

Пет ко
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла -
чын ст ваў суп раць жыц ця, зда роўя і ўлас насці гра мад зян
галоўнага ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка мiлiцыi

Піліпен ку
Станісла ва Ана толь евіча

– на месніка на чальніка ўзбра ен ня – на чальніка ўпраўлен ня
тэхнічна га за бес пя чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую -
ча га ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
палкоўніка
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ме да лём «За без да кор ную служ бу» II ступенi
Ба зе ле ва
Вя ча сла ва Юр’евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла – на чальніка гру пы Дзяр -
жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі пры Прэзідэн це Рэс -
публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Ба ра ба на ва
Сяр гея Ха ры то навіча

– стар ша га тэхніка Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, стар ша га пра пар -
ш чы ка

Ба ры саўца
Юрыя Дзмітры евіча

– стар ша га тэхніка Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, стар ша га пра пар -
ш чы ка

Ва ры ка ша
Вікенція Станісла вавіча

– на месніка на чальніка след ча га іза ля та ра № 1 упраўлен ня
Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў па г. Мінску і Мінскай во бласці, пад пал -
коўніка ўнутранай службы

Га по нен ку
Ге надзія Іосіфавіча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Хойніцка га рай вы -
кан ко ма, пал коўніка мiлiцыi

Дворнікава
Ігара Ва лерь евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла – на чальніка гру пы Дзяр -
жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі пры Прэзідэн це Рэс -
публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Дзе ра на ва
Ігара Феліксавіча

– на месніка на чальніка шта ба – на чальніка ўпраўлен ня бая -
вой служ бы галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую ча га ўнут ра -
нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка

Жука
Уладзіміра Паўлавіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
упраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га аб лвы кан ко ма,
пад пал коўніка мiлiцыi

За ха ра ва
Ге надзія Ана толь евіча

– на чальніка ўпраўлен ня крыміналь на га вы шу ку кры -
мі нальнай міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, пад пал коўніка мiлiцыi

Коб ру се ва
Аляк сан д ра Ар кад зь евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го -
мель ска га аб лвы кан ко ма – на чальніка ўпраўлен ня кад раў,
пал коўніка мiлiцыi

Ма ро за ва
Ге надзія Аляк сан д равіча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах след ча га
ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан са вых рас сле да ван няў
Камітэта дзяр жаўнага кант ро лю, пад пал коўніка фінан са -
вай міліцыі

Ро га ва
Юрыя Та ра савіча

– на чальніка адд зя лен ня ўпраўлен ня вы ка нан ня па ка ран -
няў, не звя за ных з паз баўлен нем волі, Дэ пар та мен та вы ка -
нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Рудзішкіна
Уладзіміра Леанідавіча

– на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адмiнiстрацыi
Ленінска га раё на г. Мінска, пад пал коўніка мiлiцыi

Са ро ку
Вікта ра Ва ле ры евіча

– галоўнага спе цы яліста Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар -
ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Сма ля ка
Сяр гея Міка ла евіча

– на чальніка гру пы Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар ма цыі 
пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Стра ха
Кан станціна Пят ровіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы -
яль най міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, пад пал коўніка мiлiцыi

Тра скоўска га
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на чальніка рэ жым на га адд зе ла ўпраўлен ня рэ жым на-сак -
рэт най дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Хлу са
Сяр гея Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка адд зе ла кад раў ус та но вы аду ка цыі
«Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь», пад пал коўніка мiлiцыi
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Шэўчыка
Міка лая Міка ла евіча

– на чальніка ўпраўлен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы -
кан ко ма, пад пал коўніка мiлiцыi

ме да лём «За без да кор ную служ бу» III ступенi
Або ры на
Ге надзія Ге над зь евіча

– на месніка ка мандзіра па тылу – на чальніка тылу вай ско вай 
часці 5526 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка

Ан д ра сю ка
Ге над зя Аляк се евіча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах упраўлен ня
Дэ пар та мен та фінан са вых рас сле да ван няў Камітэта дзяр -
жаўнага кан тро лю Рэс публікі Бе ла русь па Брэсц кай во -
бласці, маё ра фінансавай міліцыі

Анішчу ка
Васілія Сця па навіча

– ка мандзіра адд зя лен ня 2-га ўзво да пат руль на-пас та вой
служ бы мiлiцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га
аб лвы кан ко ма, стар ша га прапаршчыка мiлiцыi

Ара бея
Ана то ля Іга равіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля 7-й роты пал ка пат руль на-пас та вой 
служ бы міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, пра парш чы ка мiлiцыi

Ба ла бу
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– ка мандзіра роты пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн -
ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы -
кан ко ма, маёра мiлiцыi

Ба лыніна
Свя та сла ва Ген ры хавіча

– інструк та ра па спе цы яль най раз вед цы вай ско вай
часці 3214 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, лейтэнанта

Ба ра ба на ва
Сяр гея Валер’евіча

– стар ша га інспек та ра шта ба след ча га іза ля та ра № 7
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Брэсц кай во бласці, маёра
ўнутранай службы

Ба родзіча
Юрыя Міка ла евіча

– на чальніка служ бы пад рых тоўкі пад разд зя лен няў вай ско -
вай часці 6713 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, маёра

Ба ры сен ку
Фё да ра Ана толь евіча

– па мочніка на чальніка ўпраўлен ня кад раў па ар ганіза цый -
на-штат най ра бо це ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель -
ска га аб лвы кан ко ма, маёра мiлiцыi

Ба ры сю ка
Аляк сан д ра Фё да равіча

– стар ша га апе ра тыўнага дзя жур на га ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Брэсц ка га аб лвы кан ко ма, маёра мiлiцыi

Бе ла новіча
Ігара Міка ла евіча

– на чальніка адд зя лен ня су вязі і аўта ма ты за цыі вай ско вай
часці 7404 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, падпалкоўніка

Блішча
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– стар ша га дзяр жаўтаінспек та ра адд зя лен ня дзяр жаўнай
аўта мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе -
цы яль най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў Рэ чыц ка га
рай вы кан ко ма, маёра мiлiцыi

Бое ва
Сяр гея Васільевіча

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе ла
ўнут ра ных спраў До б руш ска га рай вы кан ко ма, стар ша га
прапаршчыка мiлiцыi

Буйніцка га
Ге над зя Вікта равіча

– міліцыя не ра 7-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гар вы кан ко ма, пра парш чы ка мiлiцыi

Бу тэн ко
Ан д рэя Уладзіміравіча

– галоўнага спе цы яліста Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар -
ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, капітана

Васілеўска га
Але га Львовіча

– на месніка на чальніка га рад ско га адд зе ла міліцыі № 3 – на -
чальніка адд зя лен ня крыміналь на га вы шу ку ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў адміністра цыі За во дска га раё на г. Мінс -
ка, маёра мiлiцыi
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Ва ск ра сен ска га
Рус ла на Аляк се явіча

– на чальніка інспек цыі па спра вах непаўна летніх міліцыі
гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Фрун зен ска га раё на
г. Мінска, маёра мiлiцыi

Ва сю ковіча
Сяр гея Уладзіміравіча

– міліцыя не ра 1-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гар вы кан ко ма, пра парш чы ка мiлiцыi

Вішнеўска га
Юрыя Ігнаць евіча

– стар ша га па мочніка на чальніка адд зя лен ня мабіліза цый -
най пад рых тоўкі вай ско вай часці 7404 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Вольніча
Сяр гея Міка ла евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це вай ско вай
часці 7404 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка

Гай ду чон ка
Ва ле рыя Аляк сан д равіча

– на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла чын ст ваў у
сфе ры вы сокіх тэх на логій і суп раць інтэ лек ту аль най улас -
насці галоўнага ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка мiлiцыi

Ган ча ра
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля аўта за ка кан вой на га пад разд зя лен -
ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Ле пель ска га рай вы кан ко ма,
прапаршчыка мiлiцыi

Га ра лё ва
Аляк сан д ра Ге над зь евіча

– на чальніка вы ха ваўчай ка лоніі № 1 упраўлен ня Дэ пар та -
мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў па Віцеб скай во бласці, пад пал коўніка ўнутранай
службы

Глу хае да ва
Ра ма на Ана толь евіча

– стар ша га інспек та ра апе ра тыўнага адд зе ла ўпраўлен ня Дэ -
пар та мен та фінан са вых рас сле да ван няў Камітэта дзяр -
жаўнага кан тро лю Рэс публікі Бе ла русь па Го мель скай во -
бласці, маёра фінансавай міліцыі

Глуш ко ва
Дзмітрыя Ба ры савіча

– ка мандзіра ба таль ё на пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы -
кан ко ма, капітана мiлiцыi

Да ма рац ка га
Міка лая Уладзіміравіча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра -
цыі Чы гу нач на га раё на г. Го ме ля, маёра мiлiцыi

Даніэля
Ан д рэя Уладзіміравіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
6-га адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, пад пал коўніка мiлiцыi

Даўгалу
Ан д рэя Аляк сан д равіча

– галоўнага спе цы яліста Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар -
ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, капітана

Даш кевіча
Ана то ля Ар кад зь евіча

– на чальніка пап раўчай ус та но вы ад кры та га тыпу № 50
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Го мель скай вобласці,
маёра мiлiцыi

Джы гу
Вя ча сла ва Пят ровіча

– па мочніка дзя жур на га адд зе ла ўнут ра ных спраў Жа -
бінкаўска га рай вы кан ко ма, стар ша га пра парш чы ка
мiлiцыi

Дму хоўска га
Ан д рэя Іва навіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан са -
вых рас сле да ван няў Камітэта дзяр жаўнага кан тро лю Рэс -
публікі Бе ла русь па Грод зен скай во бласці, пад пал коўніка
фінансавай міліцыі

До рах
Ла ры су Іванаўну

– стар ша га інспек та ра па ра бо це са зва ро тамі гра мад зян ад -
д зе ла рэ жым на-сак рэт най дзей насці ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, маё ра мiлiцыi

Дры лу
Сяр гея Сця па навіча

– стар ша га інспек та ра пер ша га адд зя лен ня ўпраўлен ня Дэ -
пар та мен та фінан са вых рас сле да ван няў Камітэта дзяр -
жаўнага кан тро лю Рэс публікі Бе ла русь па Мінскай во -
бласці і г. Мінску, маёра фінансавай міліцыі
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Жо ра ва
Юрыя Васільевіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Дуб ро вен -
ска га рай вы кан ко ма – кіраўніка гру пы кад раў, маё ра
мiлiцыi

Жука
Івана Іосіфавіча

– стар ша га кан тра лё ра тур мы № 1 упраўлен ня Дэ пар та мен та
вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па
Грод зен скай во бласці, стар ша га пра парш чы ка ўнутранай
службы

Жу ке ля
Івана Вітоль давіча

– на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн ня след ча га іза ля -
та ра № 6 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Брэсц кай во бласці, маёра
ўнутранай службы

Жывіцу
Дзмітрыя Іва навіча

– стар ша га інспек та ра па асабліва важ ных спра вах апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан са вых рас сле да -
ван няў Камітэта дзяр жаўнага кан тро лю, маё ра фінансавай
міліцыі

За луц ка га
Сяр гея Міка ла евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла бая вой служ бы – на чальніка
служ бы ахо вы гра мад ска га па рад ку вай ско вай часці 3403
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
падпалкоўніка

Зар кевіч
Над зе ж ду Васільеўну

– на чальніка адд зя лен ня пра ход жан ня служ бы адд зе ла кам -
плек та ван ня ўпраўлен ня кад раў упраўлен ня ўнут ра ных
спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, маёра мiлiцыi

Іва неш ку
Юрыя Аляк се евіча

– на чальніка адд зя лен ня ахо вы пра ва па рад ку і прафілак -
тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі
адд зе ла ўнут ра ных спраў Бу да-Ка ша лёўска га рай вы кан ко -
ма, маёра мiлiцыi

Іва ню ту
Ва ле рыя Леанідавіча

– на чальніка адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы -
шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Іса ен ку
Юрыя Міхай лавіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад -
пры ем ст ва «ПК 13 – Бе раз веч ча» ўпраўлен ня Дэ пар та мен -
та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў
па Віцеб скай во бласці, падпалкоўніка ўнутранай службы

Ка ва леўска га
Уладзісла ва Пят ровіча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі адд зе ла ўнут ра ных спраў Міёр ска га
рай вы кан ко ма, стар ша га лейтэнанта мiлiцыi

Ка валь чу ка
Уладзіміра Міка ла евіча

– ка мандзіра адд зя лен ня 1-га ўзво да пат руль на-пас та вой
служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га
аб лвы кан ко ма, стар ша га прапаршчыка мiлiцыi

Каз ло ва
Аляк сан д ра Васільявіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Цэн траль на га раё на г. Мінска – на чальніка
па пя рэд ня га рас сле да ван ня, пал коўніка мiлiцыi

Ка на шэвіча
Ігара Ар кад зь евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты і пад -
рых тоўкі кад раў галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу -
ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра
мiлiцыi

Ка ра лё ва
Міхаіла Васільевіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма,
маёра мiлiцыi

Касінска га
Сяр гея Міхай лавіча

– на чальніка адд зя лен ня крыміналь на га вы шу ку адд зе ла
ўнут ра ных спраў Лель чыц ка га рай вы кан ко ма, маёра
мiлiцыi

Ка товіча
Уладзіміра Валер’евіча

– на чальніка адд зя лен ня крыміналь на га вы шу ку адд зе ла
ўнут ра ных спраў Шар коўшчын ска га рай вы кан ко ма, маёра 
мiлiцыi

Коб ру се ву
Ірыну Валер’еўну 

– на чальніка бюро паш пар ты за цыі на сельніцтва ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, маёра
мiлiцыi
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Ко на ва
Ігара Міка ла евіча

– стар ша га інспек та ра ўпраўлен ня аналізу, пла на ван ня і
знешніх су вя зей Дэ пар та мен та фінан са вых рас сле да ван -
няў Камітэта дзяр жаўнага кан тро лю, пад пал коўніка
фінансавай міліцыі

Коцікава
Ігара Яўгень евіча

– стар ша га інжы не ра адд зе ла вы ка нан ня па ка ран няў, звя за -
ных з паз баўлен нем волі, упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка -
нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Го -
мель скай во бласці, маёра ўнутранай службы

Красікава
Уладзіміра Сяр ге евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ар ганізацыі пап раўчага
пра цэ су Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка ўнутранай службы

Краўцова
Паўла Аляк се евіча

– інспек та ра адд зя лен ня ар ганізацыі апе ра тыўна-вы шу ко -
вай дзей насці ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан са вых рас -
сле да ван няў Камітэта дзяр жаўнага кан тро лю Рэс публікі
Бе ла русь па Мінскай во бласці і г. Мінску, капітана
фінансавай міліцыі

Краўчан ку
Ігара Міка ла евіча

– стар ша га інспек та ра ва ен на-мабіліза цый най гру пы
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма,
маёра мiлiцыi

Круп ска га
Станісла ва Станісла вавіча

– на чальніка адд зя лен ня ахо вы пра ва па рад ку і прафілак -
тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі
адд зе ла ўнут ра ных спраў Кар мян ска га рай вы кан ко ма,
маёра мiлiцыі

Кры вен ко ва
Ан д рэя Міхай лавіча

– на чальніка адд зе ла ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адмі ністра -
цыі За во дска га раё на г. Мінска, пад пал коўніка мiлiцыi

Крыўко
Ігара Вікта равіча

– на чальніка шта ба ўпраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня
па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Віцеб скай во -
бласці, пад пал коўніка ўнутранай службы

Ку ба са ва
Ігара Ва лянцінавіча

– на чальніка служ бы ар ты ле рый ска га ўзбра ен ня вай ско вай
часці 5526 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, маёра

Кулікова
Леаніда Леанідавіча

– на чальніка служ бы кан тра лё раў вай ско вай часці 7404
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Куч ко
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– на чальніка экс перт на-крыміналістыч на га адд зя лен ня адд -
зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі Мас коўска га раё на
г. Брэ ста, маёра мiлiцыі

Ла пу но ва
Сяр гея Дзмітры евіча

– па мочніка дзя жур на га адд зе ла ўнут ра ных спраў Віцеб ска -
га рай вы кан ко ма, стар ша га пра парш чы ка мiлiцыi

Лаш кевіча
Аляк сан д ра Пят ровіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан са -
вых рас сле да ван няў Камітэта дзяр жаўнага кан тро лю Рэс -
публікі Бе ла русь па Віцеб скай во бласці, пад пал коўніка
фінансавай міліцыі

Логвінава
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– дзя жур на га па рэ жы му пры ёмніка-раз мер ка вальніка для
непаўна летніх пры ўпраўленні ўнут ра ных спраў Го мель -
ска га аб лвы кан ко ма, пра парш чы ка мiлiцыi

Лу па на ва
Ва лянціна Юр’евіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня ты ла во га за бес пя чэн ня
Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў, пад пал коўніка ўнутранай службы

Ля во на ва
Уладзісла ва Вікта равіча

– на чальніка інжы нер на-піра тэхнічнай служ бы вай ско вай
часці 5530 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, капітана

Маё ра ва
Аляк сан д ра Іва навіча

– на месніка ка мандзіра пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы -
кан ко ма – кіраўніка гру пы ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес -
пя чэн ня, маёра мiлiцыі

Ма жа ра ва
Арэ ста Сяр ге евіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня адд зе ла ўнут ра ных
спраў Ушац ка га рай вы кан ко ма, капітана мiлiцыi
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Мазоўка
Людмілу Ге над зьеўну

– стар ша га інспек та ра ўпраўлен ня кад раў Дэ пар та мен та вы -
ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад -
пал коўніка ўнутранай службы

Ма мо лю
Сяр гея Прафір’евіча

– ка мандзіра ўзво да спе цы ялістаў 9-й асоб най страл ко вай
роты вай ско вай часці 6713 унут ра ных вой скаў Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, стар ша га прапаршчыка

Ма рахіна
Яўгена Аляк се евіча

– на чальніка адд зя лен ня крыміналь на га вы шу ку адд зе ла
ўнут ра ных спраў адміністра цыі На ва беліцка га раё на г. Го -
ме ля, маёра міліцыі

Ма ро за
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– галоўнага інжы не ра рэс публікан ска га унітар на га вы твор -
ча га прад пры ем ст ва «Ча тыр нац цаць» упраўлен ня Дэ пар -
та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў па г. Мінску і Мінскай во бласці, пад пал коўніка
ўнутранай службы

Ма ро за ва
Аляк сан д ра Васільявіча

– стар ша га інспек та ра адд зя лен ня кам плек та ван ня ўпраўлен -
ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Ма ро за ва
Сяр гея Уладзіміравіча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла ўнут ра ных спраў Бе шан -
ковіцка га рай вы кан ко ма, маё ра мiлiцыі

Мас ла ко ва
Сяр гея Васільевіча

– на чальніка ля чэб на-пра цоўнага прафілак то рыя № 1
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў па Го мель скай во бласці, пал коўніка
ўнут ра най служ бы

Мац ко
Сяр гея Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, пад пал коўніка
мiлiцыi

Міхаль ко ва
Васіля Сця па навіча

– на чальніка адд зя лен ня галоўнага ўпраўлен ня апе ра -
тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка мiлiцыi

Мол ча на
Пят ра Васільевіча

– на месніка ка мандзіра спе цы яль най роты хут ка га рэа га ван -
ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га аб лвы кан ко ма,
стар ша га лейтэнанта мiлiцыi

Му зы кан та ва
Аляк сан д ра Ана толь евіча

– ка мандзіра адд зя лен ня асоб най роты ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Віцеб ска га аб лвы кан ко ма, пра парш чы ка
мiлiцыi

Му ры на
Вадзіма Львовіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га
рас сле да ван ня, пад пал коўніка мiлiцыi

Мяк шы на
Васілія Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка кур са адд зя лен ня дзён на га на ву чан -
ня ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка
мiлiцыi

Нар кевіча
Віталія Уладзіміравіча

– на месніка ка мандзіра ба таль ё на вай ско вай часці 3214
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Нар кевіча
Юрыя Сяр ге евіча

– на чальніка адд зя лен ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Лоеўска -
га рай вы кан ко ма, маё ра мiлiцыі

На ту ру
Ан д рэя Паўлавіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля 1-й асоб най роты ўпраўлен ня ўнут -
ра ных спраў Брэсц ка га аб лвы кан ко ма, пра парш чы ка
мiлiцыi

Пай зу лае ва
Рус ла на Кю ры евіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зе ла ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Мас коўска га раё на г. Брэ ста, маёра мiлiцыi

Па по ву
Ва лянціну Аляк сан д раўну

– фель ча ра ме ды цын ска га пунк та вай ско вай часці 3214 унут -
ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га
прапаршчыка

Па ра шчу ка
Ан д рэя Васільевіча

– на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Пар ты зан ска га раё на
г. Мінска, маёра мiлiцыi
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Паш вен чу ка
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– пер ша га на месніка ка мандзіра – на чальніка шта ба
4-га асоб на га страл ко ва га ба таль ё на вай ско вай часці 6713
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Пен ця ка
Паўла Пят ровіча

– ка мандзіра роты галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, капітана мiлiцыi

Пет ра жыц ка га
Сяр гея Яўгень евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў До б руш -
ска га рай вы кан ко ма – кіраўніка гру пы кад раў, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Правілу
Вікта ра Ана толь евіча

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў адміністра цыі Пер ша май ска га раё на г. Мінска – на -
чальніка крыміналь най міліцыі, маё ра мiлiцыi

Пра ко па ва
Сяр гея Вікта равіча

– галоўнага спе цы яліста Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар -
ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, капітана

Прыс мыц ка га
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на чальніка тылу фа куль тэ та ўнут ра ных вой скаў ус та но вы
аду ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь»,
палкоўніка

Пус та ход
Ва лянціну Ва лянцінаўну

– на чальніка крыміналь на-вы ка наўчай інспек цыі ўпраўлен -
ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Са вец ка га раё на
г. Мінска, пад пал коўніка мiлiцыi

Пят ровіча
Ігара Аляк сан д равіча

– на чальніка адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы -
шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Ра ма ню ка
Міка лая Міка ла евіча

– на чальніка ат ра да ўпраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня
па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Грод зен скай
во бласці, маё ра ўнутранай службы

Са бай да ко ва
Сяр гея Іва навіча

– па мочніка на чальніка ўпраўлен ня кад раў – кіраўніка гру -
пы ар ганіза цый на-штат най ра бо ты Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка мiлiцыi

Салаўя
Уладзіміра Міхай лавіча

– на чальніка фінан са ва-эка намічна га адд зя лен ня вай ско вай
часці 5448 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, маёра

Са му се ва
Вікта ра Фе да равіча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла пад рых тоўкі кад раў упраў лен -
ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, маё ра
мiлiцыi

Са рокіна
Юрыя Ба ры савіча

– на чальніка ўпраўлен ня ахо вы пра ва па рад ку і прафілак -
тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы -
кан ко ма, палкоўніка мiлiцыi

Святлічна га
Уладзіміра Вікта равіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня кад раў упраўлен ня
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма – на чальніка
адд зе ла ідэа лагічнай і вы ха ваўчай ра бо ты, пад пал коўніка
мiлiцыi

Сла бы ша
Ва ле рыя Та дэ ву шавіча

– на чальніка пап раўчай ус та но вы ад кры та га тыпу № 31
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Грод зен скай вобласці,
маёра мiлiцыi

Слінко
Івана Міхай лавіча

– ка мандзіра адд зя лен ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Брэсц ка га аб лвы кан ко ма, стар ша га пра парш чы ка мiлiцыi

Снітко
Сяр гея Фё да равіча

– на месніка ка мандзіра па тэхніцы і ўзбра ен ню – на чальніка
тэхнічнай часці вай ско вай часці 5526 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка

Ста ра вой та ва
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў – на чальніка ўпраўлен ня срод каў і сістэм
ахо вы, пад пал коўніка мiлiцыi

Ста ры ковіча
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адмі ністра -
цыі Ка ст рычніцка га раё на г. Мінска – на чальніка па пя рэд -
ня га рас сле да ван ня, пал коўніка мiлiцыi
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Су ха доль ска га
Міка лая Міхай лавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан -
ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Брэсц кай
во бласці, пад пал коўніка ўнутранай службы

Су ха ра ва
Сяр гея Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка адд зе ла вы ка нан ня па ка ран няў,
не звя за ных з паз баўлен нем волі, упраўлен ня Дэ пар та мен -
та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў
па Магілёўскай вобласці, маёра мiлiцыi

Та луеўска га
Аляк сан д ра Ся мё навіча

– стар ша га інспек та ра па асо бых да ру чэн нях упраўлен ня
кад раў Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маё ра ўнутранай службы

Ту ма на ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– пер ша га на месніка ка мандзіра пал ка пат руль на-пас та вой
служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га
аб лвы кан ко ма – на чальніка шта ба, маёра мiлiцыi

Упеніка
Аляк сея Аляк се евіча

– ка мандзіра роты галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га гар вы кан ко ма, капітана мiлiцыi

Філіповіча
Ан д рэя Ге над зь евіча

– галоўнага спе цы яліста Дзяр жаўнага цэн тра бяс пекі інфар -
ма цыі пры Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь, капітана

Фролкіна
Аляк сан д ра Ва лянцінавіча

– на месніка ка мандзіра 1-га страл ко ва га ба таль ё на па ідэа -
лагічнай ра бо це вай ско вай часці 6713 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Хры па ча
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Ар шан ска -
га рай вы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га рас сле да ван -
ня, маёра мiлiцыi

Цым ба рэвіча
Ана толія Ва лянцінавіча

– на чальніка пап раўчай ус та но вы ад кры та га тыпу № 48
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Магілёўскай во бласці,
маёра мiлiцыi

Ця леж на га
Сяр гея Ана толь евіча

– на чальніка адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы -
шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Ця рэш чан ку
Аляк сан д ра Ар кад зь евіча

– на чальніка адд зе ла су вязі і аўта ма ты за цыі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, пад пал -
коўніка мiлiцыi

Ша ран ка
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– на чальніка адд зя лен ня галоўнага ўпраўлен ня апе ра -
тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка мiлiцыi

Шас та ка
Сяр гея Станісла вавіча

– па мочніка дзя жур на га ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Фрун зен ска га раё на г. Мінска, стар ша га
пра парш чы ка мiлiцыi

Шпа ка
Дзмітрыя Ана толь евіча

– на месніка на чальніка пап раўчай ка лоніі № 2 па ты ла во му
за бес пя чэн ню ўпраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка -
ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Магілёўскай во -
бласці, маёра ўнутранай службы

Шчыг ло ва
Сяр гея Аляк сан д равіча

– стар ша га след ча га Баб руй ска га міжра ён на га адд зе ла
ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан са вых рас сле да ван няў
Камітэта дзяр жаўнага кан тро лю Рэс публікі Бе ла русь па
Магілёўскай во бласці, капітана фінансавай міліцыі

Шэр шэ ня
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка тур мы № 8 па ты ла во му за бес пя чэн -
ню ўпраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па г. Мінску і Мінскай во -
бласці, пад пал коўніка ўнутранай службы

Яра шэвіча
Вікта ра Уладзіміравіча

– стар ша га дзяр жаўтаінспек та ра ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў адміністра цыі Мас коўска га раё на г. Мінска,
капітана мiлiцыi

Яфімен ку
Сяр гея Міхай лавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра -
цыі Цэн траль на га раё на г. Го ме ля – на чальніка мiлiцыi
гра мад скай бяспекi i спе цы яль най мiлiцыi, маёра мiлiцыi

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2008 г. № 280

1/9719
(20.05.2008)

О вклю че нии стра хо вых взно сов по ви дам доб ро воль но го стра хо -
ва ния, не от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, в за тра ты по про из -
вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, товаров (работ, услуг)

В це лях раз ви тия от дель ных ви дов доб ро воль но го стра хо ва ния, не от но ся щих ся к стра хо -
ва нию жиз ни:

1. Ус та но вить, что ор га ни за ции-стра хо ва те ли вклю ча ют в за тра ты по про из вод ст ву и реа -
ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, стра хо вые
взно сы в их фак ти че ском раз ме ре по ви дам доб ро воль но го стра хо ва ния, не от но ся щим ся к
стра хо ва нию жиз ни:

1.1. от не сча ст ных слу ча ев и бо лез ней на вре мя по езд ки за гра ни цу (по до го во рам, за клю -
чен ным ор га ни за ция ми-стра хо ва те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми ме ж ду на род ные пе ре воз ки ав -
то мо биль ным, же лез но до рож ным, внут рен ним вод ным, мор ским и воз душ ным транс пор -
том, со стра хо вы ми ор га ни за ция ми, ес ли за стра хо ван ны ми яв ля ют ся фи зи че ские ли ца, ра -
бо таю щие в этих ор га ни за ци ях-стра хо ва те лях по тру до вым до го во рам (кон трак там) и на -
прав лен ные в слу жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу);

1.2. иму ще ст ва юри ди че ско го ли ца, уча ст вую ще го в про цес се про из вод ст ва про дук ции,
то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), в том чис ле на зем ных транс порт ных средств,
воз душ ных су дов, мор ских су дов, су дов внут рен не го и сме шан но го (ре ка-мо ре) пла ва ния;

1.3. гру зов;
1.4. гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка, гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз -

чи ка пе ред та мо жен ны ми ор га на ми;
1.5. гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев воз душ ных су дов;
1.6. гра ж дан ской от вет ст вен но сти су дов ла дель цев;
1.7. мор ское стра хо ва ние;
1.8. стра хо ва ние экс порт ных рис ков с под держ кой го су дар ст ва, пре ду смот рен ное По ло -

же ни ем о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой го су дар ст ва, ут вер жден ным Ука зом 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс -
пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 143, 1/7870).

2. Стра хо вые взно сы по доб ро воль но му стра хо ва нию гру зов, мор ских су дов, су дов внут -
рен не го и сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния, гра ж дан ской от вет ст вен но сти су дов ла дель цев
вклю ча ют ся ор га ни за ция ми-стра хо ва те ля ми в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про -
дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, в слу чае от сут ст вия у
ор га ни за ции-стра хо ва те ля до го во ра мор ско го стра хо ва ния, объ ек том ко то ро го яв ля ют ся
дан ные ви ды стра хо ва ния.

3. Под пункт 3.3 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7870) ис клю чить.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

5. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2008 г. № 281

1/9720
(20.05.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2007 г. № 119 и от 7 июня 2007 г. № 265

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2007 г. № 119 «Об уп ро щен -
ной сис те ме на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 70, 1/8417; № 250, 1/8996) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в под пунк те 2.4 пунк та 2 сло ва «(спи соч ная чис лен ность, чис лен ность внеш них со -
вмес ти те лей и лиц, вы пол няв ших ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, а так же ра -
бот ни ков в фи лиа лах, пред ста ви тель ст вах ли бо иных обо соб лен ных под раз де ле ни ях ор га ни -
за ций)» за ме нить сло ва ми «, оп ре де ляе мой в ус та нов лен ном по ряд ке с уче том по ло же ний аб -
за ца вто ро го час ти вто рой под пунк та 4.1 пунк та 4 По ло же ния, ут вер жден но го на стоя щим
Ука зом»;
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1.2. в По ло же нии об уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, ут вер жден ном дан ным Ука -
зом:

1.2.1. аб зац вто рой час ти вто рой под пунк та 4.1 пунк та 4 по сле слов «спи соч ная чис лен -
ность» до пол нить сло ва ми «, оп ре де ляе мая в ус та нов лен ном по ряд ке (за ис клю че ни ем ра бот -
ни ков, на хо дя щих ся в от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, в от пус ках в свя зи с усы нов ле ни ем
ре бен ка в воз рас те до трех ме ся цев, а так же в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им
воз рас та трех лет)»;

1.2.2. из пунк та 9 сло ва «на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
1.2.3. в пунк те 12:
в час ти пер вой сло ва «по сел ках го род ско го ти па и го ро дах рай он но го под чи не ния с чис -

лен но стью на се ле ния до 50 тыс. че ло век, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить
сло ва ми «на се лен ных пунк тах, вклю чен ных в пе ре чень ма лых и сред них го род ских по се ле -
ний в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия ре -
гио нов, ма лых и сред них го род ских по се ле ний на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2007 г. № 265 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 144, 1/8650)»;

часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой и треть ей;
в час ти вто рой:
из аб за ца вто ро го сло ва «, по сел ков го род ско го ти па, го ро дов рай он но го под чи не ния» ис -

клю чить;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им и до пол нить его сло ва ми «по осу ще ст в ле нию

оп то вой и (или) роз нич ной тор гов ли то ва ра ми не соб ст вен но го про из вод ст ва».
2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2007 г. № 265 «О Го су дар ст -

вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия ре гио нов, ма лых и сред них го род ских по се ле ний
на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 144, 1/8650) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра Ком плекс ной про грам мы на Ми ни стер ст во эко но -

ми ки, ко то рое обес пе чи ва ет со гла со ван ность дей ст вий и взаи мо дей ст вие го су дар ст вен ных
за каз чи ков в хо де ее реа ли за ции.

Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Ком плекс ной про грам мы Ми ни стер ст во ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст -
во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни стер ст во свя зи и ин -
фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во тор гов -
ли, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты,
Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет, Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», Бе ло рус ский про -
из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной
про мыш лен но сти, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то -
ва ров лег кой про мыш лен но сти, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и
реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции, Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный кон церн по неф ти и хи мии, Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель -
ских об ществ, обл ис пол ко мы.

Ука зан ные го су дар ст вен ные за каз чи ки в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ко ор ди ни ру ют дея тель ность ис пол ни те лей Ком плекс ной про грам мы в хо де ее реа ли за -

ции;
го то вят пред ло же ния об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния Ком плекс ной про грам -

мы на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год;
осу ще ст в ля ют кон троль за реа ли за ци ей Ком плекс ной про грам мы, це ле вым ис поль зо ва -

ни ем вы де ляе мых средств.»;
2.2. аб зац тре тий под пунк та 6.3 пунк та 6 по сле слов «при фор ми ро ва нии» до пол нить сло -

ва ми «про гно зов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же»;
2.3. в при ло же нии к дан но му Ука зу:
2.3.1. раз дел «Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва» до пол нить по зи ци ей

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ра дош ко вич ский ке ра ми че ский завод»;
2.3.2. раз дел «Ми ни стер ст во внут рен них дел» до пол нить по зи ци ей

«Ис пра ви тель ное уч ре ж де ние «Ис пра ви тель ная ко ло ния № 24» управ ле ния Де пар та мен та
ис пол не ния на ка за ний МВД Рес пуб ли ки Бе ла русь по Гомельской области»;
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2.3.3. в раз де ле «Ми ни стер ст во про мыш лен но сти»:
по зи ции:

«Уни тар ное пред при ятие «Клец кий ме ха ни че ский завод»;
«Фи ли ал «Ста ро до рож ский ме ха ни че ский за вод» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин -
ский завод «Калибр»
за ме нить по зи ция ми:
«Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Клец кий мехзавод»;
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ста ро до рож ский ме ха ни че ский завод»;

до пол нить раз дел по зи ци ей
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Свет ло гор ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го
ма ши но строе ния «Светлогорсккорммаш»;

2.3.4. раз дел «Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия» до пол нить по зи -
ция ми:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо вый завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский ком би кор мо вый завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый завод»
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би нат хле бо про дук -
тов»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром» в части
филиалов:

«Верх не двин ский хле бо за вод»
«Док шиц кий хле бо за вод»
«Но во лу комль ский хле бо за вод»

Фи ли ал «Го рец кий хле бо за вод» рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при -
ятия «Могилевхлебпром»;

2.3.5. по сле раз де ла «Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций» до пол нить при ло же -
ние раз де лом сле дую ще го со дер жа ния:

«Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло озер ский энер го ме ха ни -
че ский завод»;

2.3.6. раз дел «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел -
гос пи ще пром» до пол нить по зи ция ми:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит ский кон серв но ово ще су шиль ный комбинат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Маш пи ще прод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мир ский спир то вой завод»;

2.3.7. раз дел «Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти» до пол нить по зи ция ми:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бу маж ная фаб ри ка «Крас ная Звез да»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бу маж ная фаб ри ка «Спар так»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До б руш ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой тру да»;

2.3.8. раз дел «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то -
ва ров лег кой про мыш лен но сти» до пол нить по зи ци ей
«За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До б руш ский фар фо ро вый завод»;

2.3.9. раз дел «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции
фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции» до пол нить по зи ци ей
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Не свиж ский за вод ме ди цин ских препаратов»;

2.3.10. в раз де ле «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель ских об ществ»:
ис клю чить по зи ции:

«Ски дель ский фи ли ал Грод нен ско го рай он но го по тре би тель ско го общества»;
«Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ко оп пром Щу чин ско го рай по тре б -
об ще ст ва»;
«Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ош мян ский хле бо ком би нат»;

до пол нить раз дел по зи ция ми:
«Ма ло рит ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
Фи ли ал «Ком би нат коо пе ра тив ной про мыш лен но сти» Сто лин ско го рай он но го по тре би тель -
ско го общества»;

2.3.11. по сле раз де ла «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель ских об ществ»
до пол нить при ло же ние раз де лом сле дую ще го со дер жа ния:

«На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Тех но прод» рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де -
мии наук Беларуси по продовольствию»;
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2.3.12. в раз де ле «Бре ст ская об ласть»:
ис клю чить по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сто лин ская фаб ри ка ку хон ной мебели»;
до пол нить раз дел по зи ция ми:

«Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ре за рай аг ро сер вис»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский мо то ро ре монт ный завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ган це вич ский рай аг ро сер вис»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кос сов ское ме бель ное про из вод ст вен ное объединение»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо дуль»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский ком би нат строи тель ных материалов»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский льно за вод»
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строи тель ная ком па ния
«Добрыня»;

2.3.13. раз дел «Ви теб ская об ласть» до пол нить по зи ци ей
«До чер нее ком му наль ное уни тар ное строи тель ное пред при ятие «То ло чин ская ПМК-65»;

2.3.14. раз дел «Го мель ская об ласть» до пол нить по зи ция ми:
«Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Ок тябрь ское»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пет ри ков ский райжилкомхоз»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ель ский кон серв ный завод»
Фи ли ал «Те ре хов ский льно за вод» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Гомельлен»
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ка лин ко вич ский мо лоч ный комбинат»;

2.3.15. раз дел «Грод нен ская об ласть» до пол нить по зи ция ми:
«Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ли тей но-ме ха ни че ский завод»
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел Ба скит Лид»
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ре гио наль ная эко ло ги че ская
компания»;

2.3.16. в раз де ле «Мин ская об ласть»:
ис клю чить по зи цию

«Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Бе ре зин ский пло до овощ ной завод»;
до пол нить раз дел по зи ция ми:

«За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Энер го ме ра»
Ино стран ное фар ма цев ти че ское ча ст ное уни тар ное пред при ятие «ЛатИнфарм»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Марь и но гор ский за вод
же ле зо бе тон ных изделий»
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро до рож ский пло до овощ ной
завод»
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ское ЖКХ»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Смо ле вич ский за вод же ле зо бе тон ных изделий»
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Хен кель Баутехник»
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Хо лод-Ин вест»
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Пер вая ме бель ная фабрика»;

2.3.17. в раз де ле «Мо ги лев ская об ласть»:
ис клю чить по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кри чев ский мя со ком би нат»;
до пол нить раз дел по зи ция ми:

«Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Слав го род ский пищевик»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв но-ово ще су шиль ный завод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но вая Друть»
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Кли мо вич ское пред при ятие шпа ло про -
дук ции и стройматериалов»;

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го Ука за.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 мая 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го 
пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния дан но го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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