
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 ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 мар та 2008 г. № 158

1/9550
(18.03.2008)

Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла -
русь и Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли кой Ве не су эла о куль -
тур ном сотрудничестве

1. Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли кой
Ве не су эла о куль тур ном со труд ни че ст ве, под пи сан ное в шта те Ан соа те ги, Бо ли ва ри ан ская
Рес пуб ли ка Ве не су эла, 8 де каб ря 2007 го да.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции
Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли кой Ве не су эла о куль -
тур ном со труд ни че ст ве.

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

ДЕК РЕТ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
18 мар та 2008 г. № 4

1/9551
(19.03.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля 2005 г. № 9*

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в пункт 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2005 г. № 9
«О до пол ни тель ных ме рах по борь бе с не за кон ным об ра ще ни ем неф тя но го жид ко го то п ли ва в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., 
№ 110, 1/6614; 2006 г., № 126, 1/7800) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

под пункт 1.1 по сле сло ва «ввоз» до пол нить сло ва ми «ав то мо биль ным транс пор том»;
в под пунк те 1.1.1 сло ва «на тран зит ные сче та на ло го вых ор га нов» за ме нить сло ва ми

«в рес пуб ли кан ский бюд жет», а сло ва «из ви да, объ е ма и стои мо сти» – сло ва ми «из ви да и
объ е ма»;

в час ти вто рой под пунк та 1.1.2:
из аб за ца вто ро го сло ва «(за ис клю че ни ем вво за же лез но до рож ным и тру бо про вод ным

транс пор том)» ис клю чить;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый, пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им, чет вер тым;
в под пунк те 1.1.3:
часть пер вую по сле слов «вво зи мое в Рес пуб ли ку Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «ав то мо -

биль ным транс пор том»;
под строч ное при ме ча ние к час ти пер вой по сле слов «ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -

ля ми» до пол нить сло ва ми «ав то мо биль ным транс пор том»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–шес той;
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в под пунк те 1.1.4:
часть пер вую по сле слов «вво зи мо го (вве зен но го)» до пол нить сло ва ми «ав то мо биль ным

транспортом»;
часть вто рую ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.11–1.13 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. при оп то вой тор гов ле то п ли вом рас че ты осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии дву сто рон -

них до го во ров толь ко че рез сче та уча ст ни ков сде лок, за ис клю че ни ем слу ча ев рас че та за по -
став лен ное то п ли во со сче тов бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, на
ко то рых на хо дят ся де неж ные сред ст ва, пре дос тав лен ные дан ны ми бан ка ми или не бан ков -
ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми в ка че ст ве кредита покупателю этого
топлива, а также со счетов органов государственного казначейства.

По то п ли ву, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, за пре ща ют ся сдел ки, пре -
ду смат ри ваю щие ус туп ку тре бо ва ния, пе ре вод дол га, ме ну, оп ла ту по сред ст вом вы да чи или
пе ре да чи цен ной бу ма ги, от ступ но го, пре кра ще ния обя за тельств за че том и но ва ци ей, пе ре -
да чи иму ще ст вен ных прав, а так же сдел ки, пре ду смат ри ваю щие вы пол не ние в поль зу от чу -
ж даю щей топливо стороны работ, оказание ей услуг в счет платы за поставленное топливо.

Тре бо ва ния час тей пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ют ся на рас че -
ты за то п ли во, ес ли хо тя бы од ной сто ро ной в рас че тах яв ля ет ся сель ско хо зяй ст вен ная ор га -
ни за ция ли бо юри ди че ское ли цо, к ко то ро му в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в 
ре зуль та те ре ор га ни за ции, при об ре те ния (без воз мезд ной пе ре да чи) пред при ятия как иму -
ще ст вен но го ком плек са пе ре шли пра ва и обя зан но сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор -
га ни за ций, при об ре таю щие то п ли во для соб ст вен но го про из вод ст ва и по треб ле ния, а так же
на расчеты в иных случаях, предусмотренных Президентом Республики Беларусь или
Советом Министров Республики Беларусь.

До пус ка ет ся пре кра ще ние обя за тельств по оп ла те по став лен но го то п ли ва пу тем про ве де -
ния взаи мо за че тов на ло гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком – по став -
щи ком то п ли ва, и фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, бюд жет ных ор га ни за -
ций, на хо дя щих ся в их ве де нии ли бо под чи не нии, а так же иных рас по ря ди те лей (по лу ча те -
лей) бюд жет ных средств, под ле жа щих оплате за счет средств бюджета, перед этим
плательщиком – поставщиком топлива (иным обязанным лицом).

В слу чае оп то вой тор гов ли то п ли вом ко мис сио не ром, по ве рен ным, дру гим ли цом, дей ст -
вую щи ми на ос но ва нии до го во ров ко мис сии, по ру че ния, иных ана ло гич ных до го во ров, де -
неж ные сред ст ва, по лу чен ные ука зан ны ми ли ца ми от по ку па те лей то п ли ва, под ле жат пе ре -
чис ле нию на те ку щие (рас чет ные) сче та ко ми тен та, до ве ри те ля, ино го ли ца, в ин те ре сах ко -
то рых дей ст во ва ли ко мис сио нер, по ве рен ный, дру гое ли цо на ос но ва нии до го во ров ко мис -
сии, по ру че ния, иных ана ло гич ных до го во ров. Не со блю де ние дан но го требования влечет
ответственность, установленную за нарушение порядка расчетов при оптовой торговле
топливом;

1.12. на ру ше ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ус та -
нов лен но го в под пунк те 1.11 на стоя ще го пунк та по ряд ка рас че тов при оптовой торговле
топливом –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре сум мы сдел ки;
1.13. пра во со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот -

рен ных в под пунк те 1.12 на стоя ще го пунк та, а так же рас смат ри вать де ла о та ких пра во на ру -
ше ни ях пре дос тав ля ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ор га нов Ко ми те та го су дар -
ст вен но го контроля, налоговых органов и органов внутренних дел.».

2. До го во ры, за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Дек ре та, ис пол ня ют ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, дей ст во вав шим до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Дек ре та, в 
те че ние не бо лее шес ти ме ся цев со дня вступления в силу данного Декрета.

По ис те че нии сро ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, до го во ры под ле жат
при ве де нию в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми настоящего Декрета.

3. 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 Дек ре том и при нять иные меры по его
реализации.

4. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, 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
Дек ре та, яв ля ет ся вре мен ным и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рассмотрение Национального собрания Республики
Беларусь.

Аб за цы два дцать вто рой–два дцать чет вер тый пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та со хра ня ют
свое дей ст вие до всту п ле ния в си лу за ко нов о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в Ко -
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декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и (или) Про цес су аль -
но-ис пол ни тель ный ко декс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
18 са кавіка 2008 г. № 160

1/9552
(19.03.2008)

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

За вы сокія да сяг ненні ў вы твор чай і са цы яль на-куль тур най сфе рах, знач ны асабісты
ўклад у вы ра шэн не за дач эка намічна га развіцця, за слугі ва ўма ца ванні аба ра наз доль насці
краіны:

1. Уз на га родзіць

ор дэ нам Ай чы ны III сту пені
Буць ко
Ана толія Міка ла евіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Скабін» Ка пыль ска га раёна

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІІ сту пені
Ба ры сён ка
Сяр гея Уладзіміравіча

– ка ман дую ча га вой скамі Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла -
русь, генерал-маёра

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» III сту пені
Боб ры ка ва
Сяр гея Ва лянцінавіча

– на чальніка 72-га гвард зей ска га аб’яднанага ву чэб на га цэн -
тра пад рых тоўкі пра парш чы каў і ма ло дшых спе цы ялістаў
Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, палкоўніка

Бурмістра ва
Ігара Паўлавіча

– ка мандзіра вай ско вай часці 5530 унут ра ных вой скаў, пал -
коўніка

Гуру
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– па мочніка Міністра аба ро ны па ідэа лагічнай ра бо це ва Уз -
брое ных Сілах – на чальніка галоўнага ўпраўлен ня ідэа -
лагічнай ра бо ты Міністэр ст ва аба ро ны, генерал-маёра

Ефімука
Ігара Іва навіча

– ка мандзіра вай ско вай часці 5526 унут ра ных вой скаў, пал -
коўніка

Ма жы лоўска га
Ігара Уладзіміравіча

– па мочніка ка ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі, пад пал -
коўніка

Мар тын чы ка
Ан д рэя Леанідавіча

– ка мандзіра 116-й гвард зей скай бам бардзіро вач на-раз вед -
валь най авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў
суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл Рэс публікі
Беларусь, палкоўніка

Пра та севіча
Івана Іва навіча

– ка мандзіра вай ско вай часці 5522 унут ра ных вой скаў, пал -
коўніка

Раж нё ва
Вя ча сла ва Гер труд зь евіча

– на месніка ка ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі – на -
чальніка апе ра тыўнай і бая вой пад рых тоўкі, палкоўніка

ор дэ нам Па ша ны
Зянь ко
Аляк сея Аляк се евіча

– трак та ры ста-ма шыніста ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Ва ло жын ская рай аг рап рам тэхніка»

Кры жэвіча
Сяр гея Іва навіча

– стар шы ню Клічаўска га рай вы кан ко ма 

Ма ру ковіча
Яўгенія Ігнаць евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут тэх -
на логіі ме та лаў На цыя наль най ака дэміі навук Беларусі»

Та та ры на
Ге надзія Кан станцінавіча

– май ст ра вы твор ча га ўча ст ка ра монт на-энер ге тыч на га цэха
рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва
«Бе ла рускі аўта мабільны за вод» вы твор ча га аб’яднання
«Беларускі аўтамабільны завод»
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ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Гла за
Ана толія Ціха навіча 

– на месніка стар шыні Магілёўска га аб лвы кан ко ма 

Са ро ку
Ры го ра Ся мё навіча

– ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Ма лад зе чан скае дзяр -
жаўнае му зыч нае ву чылішча імя М.К.Агінскага»

Суль я на ва
Ана то ля Кан станцінавіча

– пісьменніка

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»
Ана шачкіна
Дзмітрыя Ана толь евіча

– на месніка ка мандзіра – галоўнага інжы не ра 71-га асоб на га
пу ця во га чы гу нач на га ба таль ё на 307-й асоб най чы гу нач -
най бры га ды транс парт ных вой скаў Рэс публікі Беларусь,
капітана

Ан д руш кевіча
Міхаіла Казіміравіча

– ка мандзіра кад ра пу шач на га ар ты ле рый ска га дывізіёна
51-й гвард зей скай зме ша най ар ты ле рый скай гру пы Уз -
брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, падпалкоўніка

Бу лы гу
Але га Міка ла евіча

– ка мандзіра вай ско вай часці 07147 – на месніка на чальніка
Галоўнага шта ба па бая во му кіра ван ню Ва ен на-па вет ра -
ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных
Сіл Рэс публікі Беларусь, падпалкоўніка

Буць ко
Дзмітрыя Вікен ць евіча

– ка мандзіра 2-га асоб на га страл ко ва га ба таль ё на вай ско вай
часці 7404 унут ра ных вой скаў, пад пал коўніка

Гры га рэн ку
Сяр гея Іва навіча

– на чальніка 4-га адд зе ла ўпраўлен ня су вязі Ге не раль на га
шта ба Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, палкоўніка

Жар ко ва
Дзмітрыя Ана толь евіча

– намесніка на чальніка базы – на чальніка ада соб ле на га ад -
д зе ла захоўван ня, ды яг но стыкі і ра мон ту 1371-й цэн траль -
най інжы нер най базы Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь,
пад пал коўніка

Жы хар ку
Фё да ра Фё да равіча

– ка мандзіра ме ханіза ва на га ба таль ё на 50-й гвард зей скай
базы захоўван ня ўзбра ен ня і тэхнікі За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл Рэс публікі Беларусь, падпалкоўніка

Ка люж на га
Ігара Аляк се евіча

– на чальніка адд зя лен ня па вет ра на-дэ сант най тэхнікі па вет -
ра на-дэ сант най служ бы 38-й асоб най гвард зей скай
мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь,
падпалкоўніка

Каўрыгіна
Юрыя Кузьміча

– на чальніка захоўван ня 977-й ар ты ле рый скай базы ўзбра -
ен ня Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, пад пал коўніка

Лукіна
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– стар ша га афіцэра адд зя лен ня 5-га адд зе ла 581-га галоўнага 
цэн тра аналізу і праг но зу Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла -
русь, маёра

Максімава
Вя ча сла ва Ба ры савіча

– ка мандзіра 2-га ба таль ё на спе цы яль на га пры зна чэн ня вай -
ско вай часці 3214 унут ра ных вой скаў, маёра

Ма ме да ва
Рус ла на Валер’евіча

– ка мандзіра 2-га асоб на га пат руль на га ба таль ё на вай ско вай
часці 5525 унут ра ных вой скаў, маёра

Па ля ко ва
Сяр гея Міхай лавіча

– ка мандзіра 5-га асоб на га страл ко ва га ба таль ё на вай ско вай
часці 6713 унут ра ных вой скаў, маёра

Яўхуту
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– стар ша га вы клад чы ка ка фед ры ар ганізацыі ме ды цын ска -
га за бес пя чэн ня вой скаў і экс трэ маль най ме ды цы ны – да -
цэн та ва ен на-ме ды цын ска га фа куль тэ та ў Бе ла рускім
дзяр жаўным ме ды цынскім універсітэце, падпалкоўніка
медыцынскай службы

ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га па рад ку»
Ко на на
Аляк сан д ра Ге над зь евіча

– ка мандзіра 7-й пат руль най роты 3-га пат руль на га ба таль ё -
на вай ско вай часці 5448 унут ра ных вой скаў, стар ша га
лейтэнанта

Ры ба ка
Але га Аляк сан д равіча

– ка мандзіра 2-й пат руль най роты 1-га пат руль на га ба таль ё -
на вай ско вай часці 3310 унут ра ных вой скаў, капітана
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Чы ку на
Ан д рэя Уладзіміравіча

– ка мандзіра 4-й гру пы спе цы яль на га пры зна чэн ня спе цы -
яль на га ат ра да хут ка га рэа га ван ня вай ско вай часці 3214
унут ра ных вой скаў, старшага лейтэнанта

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Архіпец
Лілію Ры го раўну

– апе ра та ра свіна га доўчага ком плек су за кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Клявіца» Бя рэзінскага раёна

Балд зен ку
Леаніда Кіры лавіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Пром -
жил ст рой»

Ба ра даўку
Уладзіміра Іва навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага на ву ко ва-вы твор ча -
га аб’яднання «Цэнтр»

Ба ры сен ку
Вікта ра Васільевіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Кал гас «Ан то наўскі» Чавускага раёна

Блахіна
Ба ры са Бранісла вавіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Слуцкі пра -
фесіяналь на-тэхнічны ка ледж пе рап ра цоўчай пра мы сло -
васці»

Бя левіча
Сяр гея Міка ла евіча

– сле са ра-ра монтніка рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод агрэгатаў»

Гац ко
Аляк сан д ра Іва навіча

– на стаўніка фізічнай куль ту ры Ця луш ска га ву чэб на-пе да -
гагічна га ком плек су «Дзіцячы сад – агуль наа ду ка цый ная
ся рэд няя шко ла» Бабруйскага раёна

Гур скую
Эдзіту Эду ар даўну

– на стаўніка па спор ту ўста но вы аду ка цыі «Баб руй скае
дзяр жаўнае ву чылішча алімпійска га рэзерву»

Дзе ра вя гу
Васіля Ціма фе евіча

– ме ханіза та ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты -
ва «Ста ра сель скае» Крупскага раёна

Дубоўска га
Ге надзія Міхай лавіча

– ста ночніка дрэ ва ап ра цоўчых стан коў вы твор ча га пры ват -
на га унітар на га прад пры ем ст ва «Ям паль-Слуцк» гра мад -
ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва інвалідаў па
зроку»

Жа луд ка
Івана Станісла вавіча

– пра фе са ра ка фед ры «Уст рой ст ва і экс плуа та цыя ра кет -
на-ар ты ле рый ска га ўзбра ен ня» ўста но вы аду ка цыі «Ва ен -
ная ака дэмія Рэспублікі Беларусь»

Жа мойдзіна
Аляк сан д ра Іва навіча

– вадзіце ля-кам бай не ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Пяр шаі-2003» Ва ло жын ска га раёна

Зван цо ва
Уладзіміра Уладзіміравіча

– апа рат чы ка сінтэ зу хімічна га цэха за во да ар ганічна га сінтэ зу 
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Магілёў хімва лак но»

Зян кевіча
Пят ра Міка ла евіча

– цес ля ра дач чы на га будаўнічага унітар на га прад пры ем ст ва
«Пе ра соўная ме ханіза ва ная ка ло на № 190» Мінска га аб -
лас но га вы твор ча га пра ект на-бу даўнічага унітар на га прад -
пры ем ст ва «Мінскаблсельбуд»

Іса чан ку
Ана толія Міхай лавіча

– на месніка стар шыні Магілёўска га аб лвы кан ко ма

Ка ва лё ва
Ры го ра Міка ла евіча

– ды рэк та ра за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ніва»
Шклоўскага раёна

Ка ран ца
Аляк сан д ра Пят ровіча

– тэрміста рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Баб руйскі за вод трак тар ных дэ та ляў і агрэгатаў»

Крам ко ва
Міка лая Сяр ге евіча

– апе ра та ра стан коў з пра грам ным кіра ван нем рэс публікан -
ска га вы твор ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Магілёўскі
за вод «Строммашына»

Краўцова
Уладзіміра Васільевіча

– пер ша га на месніка стар шыні Магілёўска га аб лвы кан ко ма

Ку ран ко ва
Уладзіміра Васільевіча

– па мочніка май ст ра адд зе лач на га цэха за во да сінтэ тыч на га
ва лак на ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Магілёў -
хімва лак но»

Кур лянд чы ка
Васілія Ан д рэ евіча

– зборш чы ка па кры шак за во да буй на га ба рыт ных шын ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Белшына»

Лен каўца
Сяр гея Дзмітры евіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Го лацк» Пу хавіцкага раёна
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Ляўко
Воль гу Міка лаеўну

– за гад чы ка цэн тра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты -
тут гісто рыі На цыя наль най ака дэміі на вук Беларусі»

Ма кась
Та ма ру Васільеўну

– мед ся ст ру-дые то ла га дзяр жаўнай ус та но вы «Стаўбцоўскі
псіханеўра лагічны дом-інтэрнат»

Ма рус
Над зею Са ве льеўну

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Глу ская ра ён -
ная гімназія»

Ма тусіка
Яўгенія Іва навіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Радзіма Яку ба Ко ла са» Стаўбцоўскага раёна

Міка луц кую
Алу Ва лянцінаўну

– стар шы ню камітэта па пра цы, за ня тасці і са цы яль най аба -
ро не Мінска га аб лвы кан ко ма

Мярзлікіна
Вікта ра Вікта равіча

– то ка ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Чэ ры каўрай -
аг рап рам тэх заб»

На за рэвіч
Ніну Ся мё наўну

– ды рэк та ра унітар на га ка му наль на га сель ска гас па дар ча га
прад пры ем ст ва «Ма кранскі» Быхаўскага раёна

Па нас чан ка
Але ну Трафімаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Крас на польскі» Крас на поль ска га раёна

Па ся лен ца ва
Васіля Фё да равіча

– трак та ры ста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты -
ва «Пры воль ны» Слаўгарадскага раёна

Паўловіча
Юрыя Міка ла евіча

– ма шыніста экс ка ва та ра да рож на-бу даўнічага ўпраўлен ня
№ 13 рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Да -
рож на-бу даўнічы трэст № 5»

Пілюк
Ядвігу Эд вар даўну

– за гад чы ка ла ба ра то рыі рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цыя наль най
ака дэміі на вук Бе ла русі па земляробству»

Пра ко па ва
Івана Іва навіча 

– стар шы ню Кры чаўска га рай вы кан ко ма

Пра та се ню
Міка лая Аляк се евіча

– кіраўніка за слу жа на га ама тар ска га ка лек ты ву Рэс публікі
Бе ла русь сту дыі дэ ка ра тыўна-прык лад но га мас тац тва
«Скар бон ка» Салігор ска га га рад ско га цэнтра дзіцячай
творчасці

Пуч ко ву
Тац ця ну Дзмітрыеўну

– апе ра та ра мяль на-тра паль на га аг рэ га та ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Мсціслаўлён» Мсціслаўскага раёна

Ра ма нен ку
Сяр гея Іва навіча

– трак та ры ста-ма шыніста за кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Аг ра камбінат «Зара» Магілёўскага раёна

Са ба леўска га
Ар кадзія Аляк сан д равіча

– сле са ра-ра монтніка Жодзінска га га рад ско га унітар на га
прад пры ем ст ва «Аб’яднанне жыл лё ва-ка му наль най
гаспадаркі»

Са восціна
Аляк сан д ра Іосіпавіча

– вадзіцеля ліней най да рож най дыс тан цыі № 772 да рож -
на-экс плуа та цый на га ўпраўлен ня № 77 рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва аўта мабільных да рог «Магілёў -
аўтадар»

Сач ко ву
Леа кадзію Феліксаўну

– пра саўшчы ка вы ра баў цэха сілікат най цэг лы за кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Магілёўскі камбінат сілікат -
ных вырабаў»

Суш ко
Вікта ра Міка ла евіча

– бры гадзіра ман тажнікаў вон ка вых се так будаўнічага рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Баб руйскі до -
ма бу даўнічы камбінат»

Трыхмінаву
На талію Пят роўну

– на стаўніка па чат ко вых кла саў ся рэд няй агуль наа ду ка -
цый най шко лы № 18 адд зе ла аду ка цыі адміністра цыі Ка ст -
рычніцка га раёна г. Магілёва

Фур севіч
Ніну Міка лаеўну

– за гад чы ка ма лоч на та вар най фер мы рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Экс пе ры мен таль ная база
«Жодзіна» Смалявіцкага раёна

Хра лян ко ву
Тац ця ну Аляк сан д раўну

– тэхніка-асе мя на та ра Дрыбінска га сель ска гас па дар ча га
вы твор ча га каа пе ра ты ва «Кал гас імя Кірава»
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Ша па ра ву
Альбіну Паўлаўну

– трэне ра-вы клад чы ка спе цы яліза ва най ву чэб на-спар -
тыўнай ус та но вы «Клімавіцкая дзіця ча-юнац кая спар -
тыўная школа»

Ша ры ла ва
Сяр гея Міхай лавіча

– за гад чы ка адд зя лен ня ане стэзіялогіі і рэанімацыі ўста но -
вы ахо вы зда роўя «Мінская ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га
Сця га аб лас ная клінічная бальніца»

Шо ры ка ва
Вікта ра Іва навіча

– стар шы ню Магілёўска га гар вы кан ко ма

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Ка сы ма ву
Мар га ры ту Наімаўну

– вя ду ча га рэ дак та ра галоўнай рэ дак цыі рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная кіна сту дыя
«Беларусьфільм»

Кор зун
Свят ла ну Міка лаеўну

– на стаўніка інфар ма тыкі і ма тэ ма тыкі ўста но вы аду ка цыі
«Сіняўская дзяр жаўная агуль наа ду ка цый ная ся рэд няя
шко ла Клецкага раёна»

Міха левіча
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– галоўнага на ву ко ва га суп ра цоўніка дзяр жаўнай на ву ко вай 
ус та но вы «Інсты тут це п ла- і ма са аб ме ну імя А.В.Лы ка ва
На цыя наль най ака дэміі навук Беларусі»

Пра кап цо ва
Уладзіміра Іва навіча

– ды рэк та ра ўста но вы «На цыя наль ны мас тацкі му зей Рэс -
публікі Бе ла русь»

Пят ро ва
Сяр гея Са вель евіча 

– рэ жы сё ра-пас та ноўшчы ка кан цэрт ных пра грам та ва ры ст -
ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Гольд мьюзік.ру»,
г. Масква

Шу кан
Ніну Міка лаеўну

– на месніка ды рэк та ра тэ ат ра-сту дыі кіна ак цё ра рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная
кіна сту дыя «Беларусьфільм»

Яб лон ска га
Ге над зя Пят ровіча

– за гад чы ка ла ба ра то рыі 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»

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

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

– кіраўніку на род на га хору Мо рац ка га сель ска га Дома куль -
ту ры Клец ка га раёна

«За слу жа ны будаўнік Рэс публікі Бе ла русь»
Кар па ву
Міхаілу Аляк се евічу

– му ля ру дзяр жаўнага унітар на га ка му наль на га дач чы на га
будаўнічага прад пры ем ст ва «Клімавіцкая пе ра соўная ме -
ханіза ва ная калона № 256»

Па трон чы ку
Міка лаю Васільевічу

– на чальніку дзяр жаўнага унітар на га ка му наль на га дач чы -
на га будаўнічага прад пры ем ст ва «Круг лян ская пе ра -
соўная ме ханіза ва ная калона № 266»

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»
Ага бе ка ву
Уладзіміру Яно кавічу

– ды рэк та ру дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут
хіміі но вых ма тэ рыя лаў На цыя наль най ака дэміі навук
Беларусі»

«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»
Вад зю шы най
Дзіне Сяр гееўне

– пра фе са ру ка фед ры гісто рыі фран цуз скай мовы ўста но вы
аду ка цыі «Мінскі дзяр жаўны лінгвістыч ны універсітэт»

Шкля ру
Ар кад зю Ха но навічу

– рэк та ру ўста но вы аду ка цыі «Рэс публіканскі інсты тут пра -
фесіяналь най аду ка цыі»

«За слу жа ны спе цы яліст Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь»
Есіповічу
Аляк сан д ру Уладзіміравічу

– на чальніку вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны – на -
чальніку адд зе ла вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны За -
ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў
Уз брое ных Сіл Рэспублікі Беларусь, палкоўніку
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Кіры лю ку
Вадзіму Ана толь евічу

– ка мандзіру 50-й зме ша най авіяцый най базы Ва ен на-па вет -
ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое -
ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь, палкоўніку

Кісла му
Ігару Іва навічу

– на чальніку ка фед ры авіяцый най тэхнікі і ўзбра ен ня
авіяцый на га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака -
дэмія Рэс публікі Бе ла русь», палкоўніку

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