
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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 ліста па да 2008 г. № 655

1/10273
(03.12.2008)

1/10273Аб уз на га род жанні Б.Я.Па то на ор дэ нам Друж бы народаў

За вялікі асабісты ўклад у ства рэн не Міжна род най аса цыя цыі ака дэмій на вук, па шы рэн -
не на ву ко ва-тэхнічна га суп ра цоўніцтва паміж Рэс публікай Бе ла русь і Ук раінай уз на га -
родзіць прэзідэн та На цыя наль най ака дэміі на вук Ук раіны, ды рэк та ра Інсты ту та элек тра-
зваркі імя Я.А.Па то на На цыя наль най ака дэміі на вук Ук раіны Па то на Ба ры са Яўгень евіча
ор дэ нам Друж бы на ро даў.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 де каб ря 2008 г. № 656

1/10274
(03.12.2008)

1/10274О при свое нии Д.П.Пах мел ки ну во ин ско го зва ния ге не рал-май о ра

При сво ить пол ков ни ку Пах мел ки ну Дмит рию Пет ро ви чу оче ред ное во ин ское зва ние
генерал-майора.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 де каб ря 2008 г. № 657

1/10275
(03.12.2008)

1/10275О при свое нии В.Н.Су ли мо ву во ин ско го зва ния ге не рал-май о ра

При сво ить пол ков ни ку Су ли мо ву Вла ди ми ру Ни ко лае ви чу оче ред ное во ин ское зва ние
генерал-майора.

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