
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
8 снеж ня 2009 г. № 604

1/11203
(15.12.2009)

1/11203Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За знач ны ўклад у са юз нае бу даўніцтва, ума ца ван не сяб роўскіх ад носін, адзінства на ро -
даў Бе ла русі і Расіі ўзна га родзіць ор дэ нам Друж бы на ро даў:

Ка расіна
Ры го ра Ба ры савіча 

– статс-са кра та ра – на месніка Міністра за меж ных спраў
Расійскай Фе дэ ра цыі 

Кірыла
(Гунд зяе ва
Уладзіміра Міхай лавіча)

– Пат ры яр ха Мас коўска га і ўсяе Русі 

Матвіенка
Ва лянціну Іванаўну

– гу бер на та ра г. Санкт-Пе цяр бур га 

На рышкіна
Сяр гея Яўгень евіча 

– Кіраўніка Адміністра цыі Прэзідэн та Расійскай Фе дэ ра цыі

Ра по ту
Ры го ра Аляк се евіча 

– паўна моц на га прад стаўніка Прэзідэн та Расійскай Фе дэ ра -
цыі ў Пры волж скай фе дэ раль най акрузе 

Ша та ла ва
Сяр гея Дзмітры евіча 

– статс-са кра та ра – на месніка Міністра фінан саў Расійскай
Фе дэ ра цыі 

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 де каб ря 2009 г. № 605

1/11204
(15.12.2009)

1/11204О вне се нии из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь

(Из вле че ние)

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в пунк те 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2009 г. № 66 «О про ве де -

нии пе ре го во ров по про ек ту До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ци -
ей о раз ви тии во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва и под пи са нии дан но го До го во ра» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 1/10467) сло ва «Аза ма -
то ва Ни ко лая Иль я со ви ча» за ме нить сло ва ми «Гу ру ле ва Сер гея Пет ро ви ча»;

аб зац – для слу жеб но го поль зо ва ния;
в пунк те 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 301 «О про ве де нии

пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ци ей о
взаи мо дей ст вии в об лас ти ра дио элек трон ной борь бы и под пи са нии дан но го Со гла ше ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135, 1/9747) сло ва «Маль -
це ва Ле о ни да Се ме но ви ча» за ме нить сло ва ми «Жа до би на Юрия Вик то ро ви ча».

2. 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
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 снеж ня 2009 г. № 606

1/11205
(15.12.2009)

1/11205Аб уз на га род жанні А.Э.Серд зю ко ва ор дэ нам Друж бы народаў

За знач ны асабісты ўклад ва ўма ца ван не міру, дру жа люб ных ад носін і суп ра цоўніцтва
паміж Рэс публікай Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цы яй уз на га родзіць Міністра аба ро ны
Расійскай Фе дэ ра цыі Серд зю ко ва Ана толія Эду ар давіча ор дэ нам Друж бы на ро даў.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2009 г. № 621

1/11206
(15.12.2009)

1/11206О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 ав гу ста 2005 г. № 366

1. До пол нить под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу -
ста 2005 г. № 366 «О фор ми ро ва нии цен на ле кар ст вен ные сред ст ва, из де лия ме ди цин ско го
на зна че ния и ме ди цин скую тех ни ку» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 126, 1/6687) час тя ми треть ей–пя той сле дую ще го со дер жа ния:

«При пре дос тав ле нии ор га ни за ци ей-из го то ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь фи нан со вой
скид ки с от пу ск ной це ны це на ме ди цин ско го то ва ра фор ми ру ет ся ис хо дя из от пу ск ной це ны
без уче та пре дос тав ляе мой скид ки.

Це на на ме ди цин ский то вар, по лу чен ный в ви де то вар ной скид ки, фор ми ру ет ся в со от вет -
ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та.

Вы сво бо ж дае мые в свя зи с пре дос тав ле ни ем фи нан со вой скид ки с от пу ск ной це ны на ме -
ди цин ские то ва ры, про из во ди мые в Рес пуб ли ке Бе ла русь, де неж ные сред ст ва на прав ля ют ся
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на за куп ку ме ди цин ских
то ва ров, из го тав ли вае мых ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ви тие ап теч ной се ти в
сель ской ме ст но сти и воз ме ще ние убыт ков от про из вод ст вен ной дея тель но сти по внут ри ап -
теч но му из го тов ле нию ле кар ст вен ных средств;».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле 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
11 де каб ря 2009 г. № 622

1/11207
(15.12.2009)

1/11207О со вер шен ст во ва нии по ряд ка ре гу ли ро ва ния зе мель ных от но ше -
ний и осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни -
ем и охраной земель*

(Из вле че ние)

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка ре гу ли ро ва ния зе мель ных от но ше ний и осу ще ст в -
ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ох ра ной и ис поль зо ва ни ем зе мель п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Об ра зо вать зем ле уст рои тель ные служ бы в струк ту ре ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов на ба зе зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служб, яв ляю щих ся тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву.

2. Воз ло жить на зем ле уст рои тель ные служ бы ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов сле -
дую щие функ ции:

2.1. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель,
про ве де ни ем и ка че ст вом зем ле уст рои тель ных, зе мель но-ка да ст ро вых ра бот;

2.2. рас смот ре ние ма те риа лов по изъ я тию и пре дос тав ле нию зе мель ных уча ст ков, про -
дле нию сро ков поль зо ва ния зе мель ны ми уча ст ка ми, из ме не нию гра ниц ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц, про ве де ние при не об хо ди мо сти до пол ни тель ных со гла со ва ний
ука зан ных ма те риа лов с за ин те ре со ван ны ми и вне се ние их с про ек том ре ше ния на рас смот -
ре ние в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган;

2.3. рас смот ре ние ма те риа лов по пре кра ще нию прав на зе мель ные уча ст ки по ос но ва ни -
ям, оп ре де лен ным за ко но да тель ст вом, и вне се ние их с про ек том ре ше ния на рас смот ре ние в
со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган;

2.4. про вер ка со блю де ния фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ны ми ак та ми, за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;

2.5. пре дос тав ле ние на ло го вым ор га нам све де ний о на ли чии у фи зи че ских и юри ди че -
ских лиц зе мель (в том чис ле о пло ща ди, функ цио наль ном ис поль зо ва нии и це ле вом на зна че -
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нии зе мель ных уча ст ков) и све де ний о зе мель ных уча ст ках, на хо дя щих ся во вре мен ном
поль зо ва нии и свое вре мен но не воз вра щен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, са мо -
воль но за ня тых, ис поль зуе мых не по це ле во му на зна че нию, не ис поль зуе мых юри ди че ски ми 
ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в те че ние бо лее шес ти ме ся цев, а гра ж да на -
ми – в те че ние бо лее од но го го да;

2.6. вы яв ле ние не ис поль зуе мых и не ра цио наль но ис поль зуе мых зе мель, вне се ние в ус та -
нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
пред ло же ний об их пе ре рас пре де ле нии;

2.7. вне се ние в Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву пред ло же ний о вы пол не нии про -
ект но-изы ска тель ских, на уч но-ис сле до ва тель ских и про ект но-экс пе ри мен таль ных ра бот,
свя зан ных с про ве де ни ем зем ле уст рой ст ва, зе мель но-ка да ст ро вых и гео де зи че ских ра бот,
осу ще ст в ле ни ем мо ни то рин га зе мель, ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель на тер ри то ри ях ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц;

2.8. со гла со ва ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции про ек тов про ве де ния ме лио ра тив ных,
куль тур тех ни че ских ра бот и иных про ек тов ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель, а так же вне се -
ние с про ек том ре ше ния на рас смот ре ние в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас -
по ря ди тель ный ор ган схем и про ек тов зем ле уст рой ст ва;

2.9. при ос та нов ле ние про ве де ния ме лио ра тив ных, куль тур тех ни че ских, ин же нер -
но-гео де зи че ских и дру гих ра бот по ос вое нию и улуч ше нию зе мель, осу ще ст в ляе мых без со -
от вет ст вую щих про ек тов или с от сту п ле ни ем от них;

2.10. со став ле ние и пред став ле ние в Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву еже год ных
от че тов о на ли чии и рас пре де ле нии зе мель, об осу ще ст в ляе мом зем ле уст рои тель ны ми служ -
ба ми ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов го су дар ст вен ном кон тро ле за ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной зе мель, ре куль ти ва ци ей на ру шен ных зе мель, сня ти ем и ис поль зо ва ни ем пло до род -
но го слоя поч вы;

2.11. со гла со ва ние про грамм, схем, про ек тов и пла нов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель;

2.12. изу че ние и ана лиз рын ка зем ли, раз ра бот ка пред ло же ний о его раз ви тии;
2.13. уча стие в при ем ке ра бот по ре куль ти ва ции на ру шен ных зе мель, ме лио ра тив ных,

куль тур тех ни че ских и дру гих ра бот по ос вое нию и улуч ше нию зе мель;
2.14. обес пе че ние хра не ния зем ле уст рои тель ных дел;
2.15. ор га ни за ция в пре де лах сво ей ком пе тен ции на уч но-тех ни че ско го и эко но ми че ско го 

со труд ни че ст ва по во про сам ох ра ны, ра цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель, зем ле уст рой ст ва 
и го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра;

2.16. рас смот ре ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке об ра ще ний фи зи че ских
и юри ди че ских лиц по во про сам зем ле уст рой ст ва и зем ле поль зо ва ния, ве де ние прие ма гра ж -
дан;

2.17. кон троль за со блю де ни ем ус ло вий от во да зе мель ных уча ст ков в час ти воз ме ще ния
убыт ков;

2.18. иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
3. На чаль ник зем ле уст рои тель ной служ бы ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та яв ля ет -

ся глав ным го су дар ст вен ным ин спек то ром со от вет ст вен но об лас ти, рай она, го ро да по ис -
поль зо ва нию и ох ра не зе мель, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и блан ки с ука за ни ем со от вет ст вую щих ре к ви зи тов.

Ра бот ни ки зем ле уст рои тель ных служб ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, за ис клю че -
ни ем лиц, обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние и осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва -
ние этих служб, яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми.

Ру ко во ди те ли зем ле уст рои тель ных служб об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов на зна ча ют ся на долж но сти и ос во бо ж да ют ся от долж но стей пред се да те -
ля ми об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов с со гла сия Пред се да те ля 
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву.

4. Оп ре де лить, что тру до вые от но ше ния с ра бот ни ка ми зем ле уст рои тель ных и гео де зи че -
ских служб, яв ляю щих ся тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму -
ще ст ву, по сле об ра зо ва ния зем ле уст рои тель ных служб в струк ту ре ме ст ных ис пол ни тель -
ных ко ми те тов с их со гла сия про дол жа ют ся. При от ка зе ра бот ни ка от про дол же ния ра бо ты
тру до вой до го вор с ним пре кра ща ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 35 Тру до во го ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

5.1. в час ти вто рой под пунк та 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 ав гу ста 2005 г. № 368 «О не ко то рых во про сах от чу ж де ния жи лых до мов в сель ских на се -
лен ных пунк тах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 126, 1/6688; 2007 г., № 16, 1/8265) сло ва «об ла ст ную зем ле уст рои тель ную и гео де зи че -
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скую служ бу Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву обо» за ме нить сло ва ми «зем ле уст -
рои тель ную служ бу об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та о»;

5.2. для слу жеб но го поль зо ва ния;
5.3. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 631 «О струк ту ре,

функ ци ях и чис лен но сти ра бот ни ков ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 179, 1/8024):

под раз де лы «Глав ные управ ле ния, управ ле ния (от де лы)» раз де лов «Об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет» и «Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет», под раз де лы «Управ ле -
ния (от де лы)» раз де лов «Го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет (в го ро дах об ла ст но го под чи не -
ния)» и «Рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет» ти по вой струк ту ры об ла ст но го, Мин ско го го -
род ско го, го род ско го (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он но го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах, ут вер жден ной дан ным Ука зом, до пол нить
по зи ци ей «зем ле уст рои тель ная служ ба»;

при ло же ние 1 к это му Ука зу по сле слов «Глав ное управ ле ние, управ ле ние», «Управ ле -
ние», «От дел» до пол нить сло вом «, служ ба»;

при ло же ние 2 к дан но му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
5.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых

ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392;
2008 г., № 6, 1/9264; 2009 г., № 118, 1/10682):

5.4.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
из аб за ца пер во го сло ва «еже год но до 1 мая» ис клю чить;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про да жи на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой

ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом;»;
до пол нить пункт под пунк том 1.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. про да жа не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли -

кан ской соб ст вен но сти, в ви де ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен -
ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, не за вер шен ных не за кон сер ви ро ван ных
ка пи таль ных строе ний на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной 
ба зо вой ве ли чи не, осу ще ст в ля ет ся без про да жи пра ва за клю че ния до го во ра арен ды зе мель -
но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об слу жи ва ния это го иму ще ст ва. Зе мель ный уча сток для об -
слу жи ва ния ука зан но го иму ще ст ва пре дос тав ля ет ся по ку па те лю на пра ве арен ды без про ве -
де ния аук цио на и взи ма ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды;»;

в аб за це пер вом под пунк та 1.2 сло ва «по про да же объ ек та» за ме нить сло ва ми «с ус та нов -
ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да -
тель ст вом,»;

5.4.2. из пунк та 2 сло во «еже год но» ис клю чить;
5.4.3. в час ти пер вой пунк та 31 сло ва «по про да же объ ек та» за ме нить сло ва ми «с ус та нов -

ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да -
тель ст вом,»;

5.4.4. в По ло же нии о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис -
поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти,
ут вер жден ном этим Ука зом:

в пунк те 3:
в час ти пер вой:
сло ва «еже год но до 1 фев ра ля» ис клю чить;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пред ло же ния по вне се нию из -

ме не ний и до пол не ний в пе ре чень пред став ля ют ся в Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
еже год но до 1 фев ра ля и до 1 ав гу ста го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми.»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях оп ре де ле ния не вос тре бо ван но сти рес пуб ли кан ских и ком му наль ных юри ди че -

ских лиц в не ис поль зуе мом иму ще ст ве Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву со гла со вы -
ва ет пе ре чень (пред ло же ния по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в не го) с об ла ст ны ми,
Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ины ми за ин те ре со ван ны ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми.»;

часть тре тью по сле сло ва «пе реч ня» до пол нить сло ва ми «(пред ло же ний по вне се нию из -
ме не ний и до пол не ний в не го)»;

часть чет вер тую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Про ект по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в пе ре -
чень в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст -
вен ным ко ми те том по иму ще ст ву еже год но до 1 ап ре ля и до 1 ок тяб ря.»;
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в пунк те 4 сло ва «по про да же объ ек та го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и на пра во за клю че -
ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка для об слу жи ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва с ус та -
нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, рав ной
од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом (да лее – аук ци он по про да же объ -
ек та)» за ме нить сло ва ми «с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой
ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом (да лее – аук ци он)»;

из под пунк та 6.1 пунк та 6 сло ва «по про да же объ ек та» ис клю чить;
пунк ты 7 и 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Аук ци он яв ля ет ся от кры тым. К уча стию в аук цио не до пус ка ют ся не го су дар ст вен ные

юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пред ста вив шие до ку мен ты на уча -
стие в нем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и внес шие за да ток в сум ме, рав ной од ной ба зо -
вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом. По ря док ор га ни за ции и про ве де ния аук -
цио на ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том тре бо ва ний, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

8. На чаль ная це на вы став ляе мо го на аук ци он не ис поль зуе мо го иму ще ст ва ус та нав ли ва -
ет ся в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом.»;

5.5. пункт 20 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, от вет ст вен ных за
рас смот ре ние об ра ще ний по су ще ст ву в от дель ных сфе рах жиз не дея тель но сти на се ле ния, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол -
ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 250, 1/8997), из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:
«20. Зем ле уст рой ст во и зем ле поль зо ва ние сель ские, по сел ко вые ис пол ни -

тель ные ко ми те ты, зем ле уст рои -
тель ные служ бы го род ских (го ро -
дов об ла ст но го под чи не ния), рай -
он ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов; ме ст ные ад ми ни ст ра ции рай -
онов в г. Мин ске 

зем ле уст рои тель ные служ бы об ла -
ст ных и Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов, Го су дар -
ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву»; 

5.6. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 667 «Об изъ я тии и
пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 6, 1/9264; 2009 г., № 41, 1/10450; № 201, 1/10937):

5.6.1. в пунк те 6:
в час ти пер вой:
по сле аб за ца де вят на дца то го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«соб ст вен ни кам иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния, то ва ри ще ст вам соб ст вен ни ков,

упол но мо чен ным ли цам по управ ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де -
ния – для со дер жа ния и об слу жи ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния;

ин ве сто рам и (или) ор га ни за ци ям, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ным в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь эти ми ин ве сто ра ми ли бо с их уча сти ем, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра
ме ж ду ин ве сто ром и Рес пуб ли кой Бе ла русь и его ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном рее ст ре ин -
ве сти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла русь – для строи тель ст ва объ ек тов, пре ду смот -
рен ных ин ве сти ци он ным про ек том;»;

аб зац два дца тый счи тать аб за цем два дцать вто рым;
в час ти чет вер той:
по сле слов «де вя том–две на дца том» до пол нить часть сло ва ми «, два дца том и два дцать

пер вом»;
сло во «два дца том» за ме нить сло ва ми «два дцать вто ром»;
часть пя тую по сле слов «де вя том–две на дца том» до пол нить сло ва ми «, два дца том и два -

дцать пер вом»;
в час ти де вя той сло ва «и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» ис клю чить;
5.6.2. пункт 11 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Не до пус ка ют ся раз дел зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных для строи тель ст ва

и (или) об слу жи ва ния од но квар тир ных жи лых до мов, а так же из ме не ние це ле во го на зна че -
ния зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва.»;

5.6.3. в пунк те 12:
в час ти вто рой сло ва «об ла ст ную (Мин скую го род скую) зем ле уст рои тель ную и гео де зи че -

скую служ бу, на хо дя щую ся в под чи не нии Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву, со от -
вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет» за ме нить сло ва ми «зем ле уст рои тель ную
служ бу ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;

в час ти треть ей:
сло ва «вид вещ но го пра ва на не го,» ис клю чить;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При из ме не нии в ука зан ных

слу ча ях ви да вещ но го пра ва на зе мель ный уча сток ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет при -
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ни ма ет ре ше ние о его изъ я тии у преж не го зем ле поль зо ва те ля и пре дос тав ле нии дру го му ли -
цу без из го тов ле ния про ек та от во да это го уча ст ка.»;

5.6.4. в час ти треть ей пунк та 15 сло ва «и Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву» ис -
клю чить;

5.6.5. пункт 18 по сле сло ва «ре ше ний» до пол нить сло ва ми «, ли к ви да ции юри ди че ских
лиц»;

5.6.6. в По ло же нии о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков, ут вер -
жден ном этим Ука зом:

в пунк те 6 сло ва «об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской
служ бой Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (да лее – зем ле уст рои тель ная и гео де зи че -
ская служ ба)» за ме нить сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бой ме ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – зем ле уст рои тель ная служ ба)»;

из час ти вто рой пунк та 13, час ти вто рой пунк та 20, час ти пер вой пунк та 43, пунк тов 46–48,
час ти вто рой пунк та 63, пунк тов 65, 66 и 69 сло ва «и гео де зи че ской» ис клю чить;

из пунк та 30 сло ва «и гео де зи че скую» ис клю чить;
в пунк те 31:
из час ти пер вой сло ва «и гео де зи че ская» ис клю чить;
из час тей чет вер той и пя той сло ва «и гео де зи че ской» ис клю чить;
аб зац тре тий час ти треть ей пунк та 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ки ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав

на не го и сде лок с ним о при над ле жа щих ли цу пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва
ли бо об от сут ст вии прав на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва в от но ше нии гра ж да ни на, а так -
же со вме ст но с ним про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во чле нов его се мьи, ес ли зе мель -
ный уча сток ис пра ши ва ет ся ли цом как со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий.»;

в пунк те 34:
из час тей треть ей, шес той и седь мой сло ва «и гео де зи че ской» ис клю чить;
из час ти чет вер той сло ва «и гео де зи че ская» ис клю чить;
в час ти треть ей пунк та 49 сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой»

за ме нить сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бой рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
в пунк те 51 сло ва «по ру ча ет об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе под -

го то вить план гра ниц» за ме нить сло ва ми «на прав ля ет зем ле уст рои тель ной служ бе рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та до ку мен ты для под го тов ки пла на гра ниц»;

в пунк те 52:
в час ти пер вой сло ва «Об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба» и «по ру че -

ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Зем ле уст рои тель ная служ ба рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та» и «со от вет ст вую щих до ку мен тов от»;

в час ти вто рой сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой» за ме нить
сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бой рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;

в пунк те 53:
в час ти пер вой сло ва «Об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба» за ме нить

сло ва ми «Зем ле уст рои тель ная служ ба рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
в час ти вто рой сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы» за ме нить

сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бы рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
в пунк тах 54, 56 и 57 сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе» за -

ме нить сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бе рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
в пунк те 55 сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы» за ме нить

сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бы рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
из пунк та 64 сло ва «и гео де зи че ская» ис клю чить;
5.6.7. в По ло же нии о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков в г. Мин ске 

и об ла ст ных цен трах юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для строи -
тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), ут вер жден ном этим Ука зом:

в час ти пя той пунк та 3 сло ва «об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео -
де зи че ской служ бы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (да лее – об ла ст ная (Мин ская
го род ская) зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба)» за ме нить сло ва ми «зем ле уст рои -
тель ной служ бы ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – зем ле уст рои тель ная служ ба)»;

в аб за це де вя том час ти пер вой пунк та 5, час ти чет вер той пунк та 8, аб за це вось мом пунк та 14
и час ти пер вой пунк та 16 сло ва «об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео де зи -
че ской» за ме нить сло вом «зем ле уст рои тель ной»;

в пунк те 15 сло ва «Об ла ст ная (Мин ская го род ская) зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская
служ ба» за ме нить сло ва ми «Зем ле уст рои тель ная служ ба»;

5.6.8. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков для
раз ме ще ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, об слу жи ва ния под ле жа ще го про да же не -

22.12.2009 -10- № 1/11207



дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ут вер жден ном дан -
ным Ука зом:

в аб за це треть ем пунк та 7 сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой 
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (да лее – об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи -
че ская служ ба)» за ме нить сло ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бой ме ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (да лее – зем ле уст рои тель ная служ ба)»;

в пунк тах 8 и 12 сло ва «об ла ст ную зем ле уст рои тель ную и гео де зи че скую» за ме нить сло -
вом «зем ле уст рои тель ную»;

в час ти пер вой пунк та 18 сло ва «об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской» за ме -
нить сло вом «зем ле уст рои тель ной»;

часть пер вую пунк та 19 по сле слов «(да лее – аук ци он по про да же объ ек та),» до пол нить сло -
ва ми «а так же на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве -
ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом (да лее – аук ци он с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба -
зо вой ве ли чи не),», по сле слов «про ве де ния аук цио на по про да же объ ек та» – сло ва ми «, аук цио -
на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не»;

в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 23 сло ва «об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст -
рои тель ной и гео де зи че ской» за ме нить сло вом «зем ле уст рои тель ной»;

в пунк те 24 сло ва «об ла ст ную (Мин скую го род скую) зем ле уст рои тель ную и гео де зи че -
скую» за ме нить сло вом «зем ле уст рои тель ную»;

часть тре тью пунк та 25 по сле слов «по бе ди те лем аук цио на по про да же объ ек та,» до пол нить
сло ва ми «аук цио на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,», по сле слов «ус ло вия -
ми аук цио на по про да же объ ек та» – сло ва ми «, аук цио на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо -
вой ве ли чи не», по сле слов «на аук цио не по про да же объ ек та» – сло ва ми «, аук цио не с на чаль -
ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не»;

в пунк те 27:
по сле слов «для про ве де ния аук цио на по про да же объ ек та» до пол нить сло ва ми «, аук цио -

на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не», по сле слов «по сле про ве де ния аук -
цио на по про да же объ ек та» – сло ва ми «, аук цио на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой
ве ли чи не,»;

сло ва «об ла ст ную (Мин скую го род скую) зем ле уст рои тель ную и гео де зи че скую» за ме нить 
сло вом «зем ле уст рои тель ную»;

в пунк те 28:
часть пер вую по сле слов «аук ци он по про да же объ ек та» до пол нить сло ва ми «, аук ци он с

на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,»;
аб зац пер вый час ти вто рой по сле слов «аук цио на по про да же объ ек та» до пол нить сло -

ва ми «, аук цио на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,»;
часть тре тью по сле слов «в аук цио не по про да же объ ек та» до пол нить сло ва ми «, аук цио -

не с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,»;
в пунк те 30:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. Ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние 10 ра бо чих дней по сле ут вер жде ния в

ус та нов лен ном по ряд ке про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на по про да же объ ек та, аук цио на с
на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии зе -
мель ных уча ст ков по бе ди те лям этих аук цио нов. В те че ние 10 ра бо чих дней со дня при ня тия
ука зан но го ре ше ния:

по бе ди тель аук цио на по про да же объ ек та обя зан вне сти пла ту за пра во за клю че ния до го -
во ра арен ды это го уча ст ка (часть пла ты – в слу чае пре дос тав ле ния рас сроч ки ее вне се ния со -
от вет ст вую щи ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми), воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про -
ве де ние аук цио на, вклю чая рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст -
ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, фор ми ро ва ни ем зе мель но го уча ст ка
и из ме не ни ем зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го фор ми ро ва ния, в том чис ле с го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ци ей в от но ше нии этих уча ст ков, и вы пол нить ус ло вия, пре ду смот рен ные в
ре ше нии об изъ я тии зе мель но го уча ст ка;

по бе ди тель аук цио на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, обя зан воз мес -
тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, вклю чая рас хо ды, свя зан ные с из го -
тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния,
фор ми ро ва ни ем зе мель но го уча ст ка и из ме не ни ем зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го
фор ми ро ва ния, в том чис ле с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в от но ше нии этих уча ст ков, и
вы пол нить ус ло вия, пре ду смот рен ные в ре ше нии об изъ я тии зе мель но го уча ст ка.»;

в час ти вто рой:
по сле слов «аук цио на по про да же объ ек та» до пол нить сло ва ми «, аук цио на с на чаль ной

це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,»;
сло ва «это го аук цио на» за ме нить сло ва ми «этих аук цио нов»;
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в пунк те 31:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, аук цио на с на чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве -

ли чи не»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Раз мер воз ме ще ния, ука зан но го в пунк те 30 на стоя ще го По ло же ния, не дол жен пре вы -

шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, из го тов ле ние до ку -
мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а так же вклю чать за тра ты по ра нее про ве ден -
ным не ре зуль та тив ным аук цио нам в слу чае по втор но го вы став ле ния объ ек та на тор ги.

Ин фор ма ция о на зван ных за тра тах, по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния в обя за тель ном по -
ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де ния аук цио на по ка ж до му объ ек -
ту, вы став ляе мо му на аук ци он.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
в час ти чет вер той сло ва «на этом аук цио не» за ме нить сло ва ми «на аук цио не по про да же

объ ек та»;
в час ти пер вой пунк та 32:
сло ва «об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской» за ме нить

сло вом «зем ле уст рои тель ной»;
по сле слов «аук цио на по про да же объ ек та» до пол нить часть сло ва ми «, аук цио на с на -

чаль ной це ной, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не,»;
5.6.9. в По ло же нии о по ряд ке пе ре во да зе мель из од них ка те го рий и ви дов в дру гие и от не -

се ния зе мель к оп ре де лен ным ви дам, ут вер жден ном этим Ука зом:
в час ти вто рой пунк та 12 сло ва «об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео -

де зи че ской служ бы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву (да лее – об ла ст ная (Мин ская го -
род ская) зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба)» за ме нить сло ва ми «зем ле уст рои тель -
ной служ бы ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – зем ле уст рои тель ная служ ба)»;

в пунк тах 15, 25 и аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 28 сло ва «об ла ст ной (Мин ской го -
род ской) зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской» за ме нить сло вом «зем ле уст рои тель ной»;

в пунк те 17, час ти вто рой пунк та 19 и час ти треть ей пунк та 20 сло ва «об ла ст ны ми (Мин -
ской го род ской) зем ле уст рои тель ны ми и гео де зи че ски ми» за ме нить сло вом «зем ле уст рои -
тель ны ми»;

в пунк тах 23 и 31 сло ва «об ла ст ная (Мин ская го род ская) зем ле уст рои тель ная и гео де зи че -
ская» за ме нить сло вом «зем ле уст рои тель ная»;

5.7. в под пунк тах 1.5 и 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля
2008 г. № 365 «О взи ма нии пла те жей за зем лю в г. Мин ске» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 162, 1/9855) сло ва «Мин ской го род ской зем ле уст рои -
тель ной и гео де зи че ской служ бой Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву» за ме нить сло -
ва ми «зем ле уст рои тель ной служ бой Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та».

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2003 г. № 370 «О со вер шен ст во ва нии 

дея тель но сти зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 100, 1/4879);

пункт 4 при ло же ния 3 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 2004 г.
№ 66 «О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции сис те мы рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, дру -
гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 26, 1/5309);

пункт 5 при ло же ния 3 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г.
№ 631;

под пункт 1.38 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г. № 23
«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, при зна нии
 утратившими си лу не ко то рых ука зов и от дель ных по ло же ний ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 16, 1/8265).

7. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву и ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там
при вес ти свою струк ту ру в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

8. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву в ус та нов лен ном по ряд ке про из ве сти без -
воз мезд но пе ре да чу из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц де неж ных средств и ино го иму ще ст ва, не об хо ди мых
для обес пе че ния дея тель но сти зем ле уст рои тель ных служб ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов, ар хив ных и дру гих до ку мен тов зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служб, яв ляю -
щих ся тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву.

9. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни -
тель ным ко ми те там в трех 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.
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10. На стоя щий Указ 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 тов 7–9 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

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
23.10.2006 № 631
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
11.12.2009 № 622)

Численность работников местных исполнительных и распорядительных органов
(без персонала по охране и обслуживанию зданий)

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ных еди ниц

Чис лен ность ра бот ни ков ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, еди ниц

все го в том чис ле об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных
ко ми те тов и их струк тур ных под раз де ле ний

Бре ст ская об ласть 3663 627
Ви теб ская об ласть 3687 636
Го мель ская об ласть 3926 723
Грод нен ская об ласть 3511 612
Мин ская об ласть 4415 705
Мо ги лев ская об ласть 3634 674
Го род Минск 1846 1073

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2009 г. № 623

1/11208
(15.12.2009)

1/11208О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 июня 2008 г. № 337

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2008 г. № 337 «О не ко то -
рых во про сах строи тель ст ва жи лья с при вле че ни ем ин ве сти ций» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 147, 1/9803; 2009 г., № 198, 1/10929) сле дую -
щие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 1.1 пунк та 1 циф ры «2013» за ме нить циф ра ми «2016»;
1.2. в под пунк те 1.2 пунк та 1 циф ры «2012» за ме нить циф ра ми «2015»;
1.3. в под пунк те 1.4 пунк та 1 циф ры «2015» за ме нить циф ра ми «2017»;
1.4. в под пунк те 3.4 пунк та 3 циф ры «2012» за ме нить циф ра ми «2015».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле 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
11 де каб ря 2009 г. № 624

1/11209
(15.12.2009)

1/11209О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в от дель ные ука зы Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния по ряд ка про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. в час ти пя той пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 58 «О про ве де нии под ряд ных тор гов в строи тель ст ве и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от -
дель ных ука зов, по ло же ния ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 23, 1/6218; 2006 г., № 189, 1/8097;
2008 г., № 120, 1/9708; № 277, 1/10220):

аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на строи тель ст во жи лых до мов;»;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седь мым;
из аб за ца седь мо го сло ва «не ме нее двух раз» ис клю чить;
1.2. в пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2007 г. № 657 «О не -

ко то рых во про сах ре кон ст рук ции жи лых до мов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 1, 1/9231):
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в под пунк те 1.3:
часть пер вую до пол нить пред ло же ния ми сле дую ще го со дер жа ния: «В слу чае, ес ли к уча -

стию в кон кур се до пу щен толь ко один уча ст ник кон кур са и пред став лен ное им кон курс ное
пред ло же ние со от вет ст ву ет ус ло ви ям кон кур са, пра во на осу ще ст в ле ние над строй ки жи лых
по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв пре дос тав ля ет ся это му уча ст ни ку на пред ло -
жен ных им ус ло ви ях. На та ко го уча ст ни ка кон кур са рас про стра ня ют ся нор мы, оп ре де лен -
ные на стоя щим Ука зом в от но ше нии уча ст ни ка, вы иг рав ше го тор ги.»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин фор ма ция об объ яв лен ном аук цио не (кон кур се) под ле жит обя за тель но му опуб ли ко -

ва нию в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, оп ре де лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и долж на со дер жать тре бо ва ния к уча ст ни кам аук цио на (кон кур са), све -
де ния о пред ме те и ус ло ви ях аук цио на (кон кур са), про во ди мо го в со от вет ст вии с час тя ми
пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та, мес те его про ве де ния, сро ках на ча ла и окон ча ния
прие ма за яв ле ний на уча стие в аук цио не (кон кур се) и кон курс ных пред ло же ний, ад ре се и
кон такт ных те ле фо нах ор га ни за то ра аук цио на (кон кур са), а так же све де ния о до ли уча стия
за каз чи ка (за строй щи ка) в фи нан си ро ва нии ка пи таль но го ре мон та су ще ст вую щей час ти жи -
ло го до ма.»;

по сле час ти треть ей до пол нить под пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин фор ма ция об объ яв лен ном аук цио не (кон кур се) и пред ме те аук цио на (кон кур са) до -

пол ни тель но раз ме ща ет ся в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ных сай -
тах ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов с пре дос тав ле ни ем дос ту па к дан -
ной ин фор ма ции за ин те ре со ван ным ли цам без взи ма ния пла ты и за клю че ния до го во ров.

Воз ме ще ние за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на (кон кур са), в том чис ле рас хо -
дов, свя зан ных с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой 
для его про ве де ния, осу ще ст в ля ет ся уча ст ни ком, вы иг рав шим тор ги. Раз мер та ко го воз ме -
ще ния не дол жен пре вы шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук -
цио на (кон кур са), из го тов ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а так же
вклю чать за тра ты по ра нее про ве ден ным не ре зуль та тив ным аук цио нам (кон кур сам) в слу чае 
по втор но го вы став ле ния объ ек та на тор ги.

Ин фор ма ция о за тра тах, ука зан ных в час ти пя той на стоя ще го под пунк та, по ряд ке и сро ках
их воз ме ще ния в обя за тель ном по ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де -
ния аук цио на (кон кур са) по ка ж до му объ ек ту (ло ту), вы став ляе мо му на аук ци он (кон курс).»;

час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми седь мой и вось мой;
часть вто рую под пунк та 1.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае, ес ли аук ци он при знан не со сто яв шим ся в си лу то го, что за яв ле ние на уча стие в

нем по да но толь ко од ним за каз чи ком (за строй щи ком), до го вор о реа ли за ции пра ва про ек ти -
ро ва ния и над строй ки жи лых по ме ще ний по вы шен ной ком форт но сти и (или) не жи лых по ме -
ще ний за клю ча ет ся с этим за каз чи ком (за строй щи ком) при его со гла сии по сле воз ме ще ния
им за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле рас хо дов, свя зан ных с из го тов -
ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а
так же вне се ния пла ты за пра во за клю че ния дан но го до го во ра в раз ме ре ка да ст ро вой стои мо -
сти зе мель но го уча ст ка, на ко то ром на хо дит ся жи лой дом, под ле жа щий ре кон ст рук ции, уве -
ли чен ной на 5 про цен тов.»;

1.3. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 667 «Об изъ я тии и
пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 6, 1/9264; 2009 г., № 41, 1/10450):

1.3.1. в По ло же нии о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков, ут вер -
жден ном дан ным Ука зом:

пункт 71 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«71. В слу чае, ес ли аук ци он арен ды при знан не со сто яв шим ся в си лу то го, что за яв ле ние

на уча стие в нем по да но толь ко од ним гра ж да ни ном (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем,
юри ди че ским ли цом), зе мель ный уча сток пре дос тав ля ет ся это му ли цу при его со гла сии с
вне се ни ем пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка в раз ме ре на чаль -
ной це ны пред ме та аук цио на, оп ре де лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, уве ли чен ной на 5 про цен тов. Ре ше ние о пре дос тав ле нии зе мель но го
уча ст ка при ни ма ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том в те че ние 10 ра бо чих дней по сле
при зна ния аук цио на не со сто яв шим ся. В те че ние 10 ра бо чих дней со дня при ня тия ука зан но -
го ре ше ния гра ж да нин (ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, юри ди че ское ли цо) обя зан вне -
сти пла ту за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка (часть пла ты – в слу чае
пре дос тав ле ния рас сроч ки ее вне се ния со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко -
ми те та ми), воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле рас хо ды,
свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де -
ния, и вы пол нить ус ло вия, пре ду смот рен ные в ре ше нии об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для
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про ве де ния аук цио на. По сле со вер ше ния ли цом на зван ных дей ст вий, но не позд нее 2 ра бо -
чих дней, ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет за клю ча ет с ним до го вор арен ды зе мель но го
уча ст ка.»;

в пунк те 72 сло ва «воз мес тить рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем аук цио на и под го тов кой 
до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния» за ме нить сло ва ми «воз мес тить за тра ты на
ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре -
дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния»;

пункт 73 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«73. Раз мер за трат, под ле жа щих воз ме ще нию в со от вет ст вии с пунк та ми 71 и 72 на стоя -

ще го По ло же ния, не дол жен пре вы шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве -
де ние аук цио на, из го тов ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, в том чис ле
на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го
фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии этих уча ст ков, а так же вклю чать 
за тра ты по ра нее про ве ден ным не ре зуль та тив ным аук цио нам в слу чае по втор но го вы став ле -
ния зе мель но го уча ст ка на тор ги.

Ин фор ма ция о на зван ных за тра тах, по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния в обя за тель ном по -
ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де ния аук цио на по ка ж до му зе мель -
но му уча ст ку, вы став ляе мо му на аук ци он.»;

до пол нить По ло же ние пунк том 74 сле дую ще го со дер жа ния:
«74. Ор га ни за ция и про ве де ние аук цио нов про да жи и аук цио нов арен ды, в том чис ле оп -

ре де ле ние на чаль ной це ны пред ме та та ких аук цио нов, осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.3.2. в пунк те 8 По ло же ния о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков в
г. Мин ске и об ла ст ных цен трах юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям
для строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), ут вер жден но го дан ным
Ука зом:

час ти чет вер тую и пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«С по бе ди те лем аук цио на с ус ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи -

таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) ли бо с един ст вен ным по дав шим за яв ле ние на уча -
стие в та ком аук цио не юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем при его
со гла сии с вне се ни ем пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка в раз -
ме ре на чаль ной це ны пред ме та аук цио на, оп ре де лен ной на ос но ва нии ка да ст ро вой стои мо -
сти зе мель но го уча ст ка в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
уве ли чен ной на 5 про цен тов, за клю ча ет ся до го вор на реа ли за цию пра ва про ек ти ро ва ния и
строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний). Зе мель ный уча сток пре дос тав -
ля ет ся та ко му ли цу в арен ду на ос но ва нии ре ше ния го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та об
изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка, про ект ко то ро го под го тав ли ва ет ся об ла ст -
ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой, при ни мае мо го в по -
ряд ке и в сро ки, ус та нов лен ные в пунк тах 15 и 16 на стоя ще го По ло же ния.

В те че ние 10 ра бо чих дней со дня при ня тия ука зан но го ре ше ния:
по бе ди тель аук цио на обя зан вне сти пла ту за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель -

но го уча ст ка (часть пла ты – в слу чае пре дос тав ле ния рас сроч ки ее вне се ния го род ским ис пол -
ни тель ным ко ми те том), воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том
чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем до ку мен та ции, не об хо ди мой
для его про ве де ния, и вы пол нить ус ло вия, пре ду смот рен ные в ре ше нии об изъ я тии и пре дос -
тав ле нии зе мель но го уча ст ка;

един ст вен ное по дав шее за яв ле ние на уча стие в аук цио не юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель обя за ны вне сти пла ту за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель -
но го уча ст ка (часть пла ты – в слу чае пре дос тав ле ния рас сроч ки ее вне се ния го род ским ис пол ни -
тель ным ко ми те том) в раз ме ре, ука зан ном в час ти чет вер той на стоя ще го пунк та, воз мес тить за -
тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем
и пре дос тав ле ни ем до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, и вы пол нить ус ло вия, пре -
ду смот рен ные в ре ше нии об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка.»;

по сле час ти пя той до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Раз мер за трат, под ле жа щих воз ме ще нию в со от вет ст вии с ча стью пя той на стоя ще го

пунк та, не дол жен пре вы шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве де ние аук -
цио на с ус ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда -
ний, со ору же ний), из го тов ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, в том чис -
ле на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го
фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии этих уча ст ков, а так же вклю чать 
за тра ты по ра нее про ве ден ным не ре зуль та тив ным аук цио нам в слу чае по втор но го вы став ле -
ния зе мель но го уча ст ка на тор ги.

Ин фор ма ция о на зван ных за тра тах, по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния в обя за тель ном по -
ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де ния аук цио на с ус ло вия ми на пра -
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во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) по ка ж до -
му зе мель но му уча ст ку, вы став ляе мо му на аук ци он.»;

час ти шес тую–де вя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вось мой–один на дца той;
часть один на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га ни за ция и про ве де ние аук цио на с ус ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель -

ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), в том чис ле оп ре де ле ние на чаль ной це ны
пред ме та та ко го аук цио на, а так же за клю че ние до го во ра на реа ли за цию пра ва про ек ти ро ва -
ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) осу ще ст в ля ют ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.3.3. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков для
раз ме ще ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, об слу жи ва ния под ле жа ще го про да же не -
дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ут вер жден ном дан -
ным Ука зом:

пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. В слу чае, ес ли аук ци он при знан не со сто яв шим ся в си лу то го, что за яв ле ние на уча -

стие в нем по да но толь ко од ним ин ве сто ром, зе мель ный уча сток пре дос тав ля ет ся это му ин ве -
сто ру при его со гла сии с вне се ни ем пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го
уча ст ка в раз ме ре на чаль ной це ны пред ме та аук цио на, оп ре де лен ной на ос но ва нии ка да ст ро -
вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов в за ви си мо сти от сро ка его
арен ды, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, уве ли чен ной на 5 про цен -
тов. Ре ше ние о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка для раз ме ще ния объ ек та строи тель ст ва с
оп ре де ле ни ем ус ло вий под го тов ки ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и тех ни че ских ус -
ло вий для ин же нер но-тех ни че ско го обес пе че ния объ ек та строи тель ст ва, иной про ект ной до -
ку мен та ции и о раз ре ше нии про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва дан но го объ ек та при ни ма ет ся
ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том в те че ние 10 ра бо чих дней по сле при зна ния аук цио на
не со сто яв шим ся. В те че ние 10 ра бо чих дней со дня при ня тия ука зан но го ре ше ния ин ве стор
обя зан вне сти пла ту за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка (часть пла ты –
в слу чае пре дос тав ле ния рас сроч ки ее вне се ния со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми), воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле
рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо -
ди мой для его про ве де ния, с фор ми ро ва ни ем зе мель но го уча ст ка для раз ме ще ния объ ек та
строи тель ст ва и из ме не ни ем зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го фор ми ро ва ния, в том
чис ле с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в от но ше нии этих уча ст ков, и вы пол нить ус ло вия,
пре ду смот рен ные в ре ше нии об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для про ве де ния аук цио на. По -
сле со вер ше ния ин ве сто ром на зван ных дей ст вий, но не позд нее 2 ра бо чих дней, ме ст ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет за клю ча ет с ним до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка.»;

в пунк те 16 сло ва «воз мес тить рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем аук цио на,» за ме нить
сло ва ми «воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле рас хо ды,
свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для
его про ве де ния, с»;

до пол нить По ло же ние пунк том 161 сле дую ще го со дер жа ния:
«161. Раз мер за трат, под ле жа щих воз ме ще нию в со от вет ст вии с пунк та ми 15 и 16 на стоя -

ще го По ло же ния, не дол жен пре вы шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве -
де ние аук цио на, из го тов ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, в том чис ле
на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та ко го
фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии этих уча ст ков, а так же вклю чать 
за тра ты по ра нее про ве ден ным не ре зуль та тив ным аук цио нам в слу чае по втор но го вы став ле -
ния зе мель но го уча ст ка на тор ги.

Ин фор ма ция о на зван ных за тра тах, по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния в обя за тель ном по -
ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де ния аук цио на по ка ж до му зе мель -
но му уча ст ку, вы став ляе мо му на аук ци он.»;

в час ти пер вой пунк та 30 сло ва «воз мес тить рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем дан но го
аук цио на,» за ме нить сло ва ми «воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на,
в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та -
ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, с»;

до пол нить По ло же ние пунк том 301 сле дую ще го со дер жа ния:
«301. В слу чае, ес ли аук ци он по про да же объ ек та при знан не со сто яв шим ся в си лу то го,

что за яв ле ние на уча стие в нем по да но толь ко од ним уча ст ни ком, зе мель ный уча сток пре дос -
тав ля ет ся ему при его со гла сии с вне се ни ем пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе -
мель но го уча ст ка в раз ме ре на чаль ной це ны пред ме та аук цио на, оп ре де лен ной на ос но ва нии
ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов в за ви си мо сти от
сро ка его арен ды, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, уве ли чен ной на
5 про цен тов. Ре ше ние о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка при ни ма ет ся ме ст ным ис пол ни -
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тель ным ко ми те том в те че ние 10 ра бо чих дней по сле при зна ния аук цио на не со сто яв шим ся.
В те че ние 10 ра бо чих дней со дня при ня тия ука зан но го ре ше ния этот уча ст ник аук цио на обя -
зан вне сти пла ту за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, воз мес тить за -
тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на, в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле -
ни ем и пре дос тав ле ни ем до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, и вы пол нить ус ло -
вия, пре ду смот рен ные в ре ше нии об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для про ве де ния аук цио на.

По сле со вер ше ния уча ст ни ком аук цио на на зван ных дей ст вий, но не позд нее 2 ра бо чих дней, 
с ним в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вии с ус ло вия ми это го аук цио на про дав цом (го су дар -
ст вен ным юри ди че ским ли цом, за ко то рым не дви жи мое иму ще ст во за кре п ле но на пра ве хо зяй -
ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, ли бо го су дар ст вен ным ор га ном, за клю чив -
шим до го вор без воз мезд но го поль зо ва ния не дви жи мым иму ще ст вом) за клю ча ет ся до го вор ку п -
ли-про да жи не дви жи мо го иму ще ст ва, а ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том – до го вор арен ды 
зе мель но го уча ст ка.»;

пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Раз мер за трат, под ле жа щих воз ме ще нию в со от вет ст вии с пунк та ми 30 и 301 на стоя -

ще го По ло же ния, не дол жен пре вы шать сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве -
де ние та ко го аук цио на, из го тов ле ние до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, в том
чис ле на фор ми ро ва ние зе мель но го уча ст ка и из ме не ние зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те та -
ко го фор ми ро ва ния, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии этих уча ст ков, а так же
вклю чать за тра ты по ра нее про ве ден ным не ре зуль та тив ным аук цио нам в слу чае по втор но го
вы став ле ния зе мель но го уча ст ка на тор ги.

Ин фор ма ция о на зван ных за тра тах, по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния в обя за тель ном по -
ряд ке до во дит ся до све де ния уча ст ни ков до на ча ла про ве де ния аук цио на по про да же объ ек та
по ка ж до му зе мель но му уча ст ку, вы став ляе мо му на та кой аук ци он.

Стои мость реа ли зо ван ных на этом аук цио не не дви жи мо го иму ще ст ва и пра ва за клю че -
ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, ус та нов лен ная по ре зуль та там аук цио на, раз де ля -
ет ся про пор цио наль но со от но ше нию на чаль ной це ны не дви жи мо го иму ще ст ва к на чаль ной
це не пра ва за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка.

Пла та, взи мае мая за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на прав ля ет -
ся в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет и ис поль зу ет ся на строи тель ст во (ре кон ст рук цию, ре -
монт) объ ек тов ин фра струк ту ры и про ве де ние аук цио на по про да же объ ек та.»;

1.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 232 «О не ко то рых во про -
сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 110, 1/10673):

1.4.1. из под пунк та 1.5 пунк та 1 часть чет вер тую ис клю чить;
1.4.2. пункт 2 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ных за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг).».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле 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
11 де каб ря 2009 г. № 625

1/11210
(15.12.2009)

1/11210О про ве де нии экс пе ри мен та при за чис ле нии аби ту ри ентов на не ко -
то рые специальности

В це лях соз да ния ус ло вий для от бо ра та лант ли вой мо ло де жи в выс шие учеб ные за ве де ния и
уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Про вес ти в 2010 го ду экс пе ри мент при за чис ле нии аби ту ри ен тов в выс шие учеб ные за -
ве де ния и уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да -
лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), на спе ци аль но сти, при по сту п ле нии на ко то рые не об хо ди мо
сда вать всту пи тель ное ис пы та ние по пред ме ту «твор че ст во».

2. Ус та но вить, что:
2.1. за чис ле ние аби ту ри ен тов в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная

ака де мия му зы ки» и «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств» на обу че ние за счет
средств бюд же та и на ус ло ви ях оп ла ты по всем фор мам по лу че ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля -
ет ся по кон кур су на ос но ве об щей сум мы бал лов, под счи тан ной по ре зуль та там про ве де ния
эта пов всту пи тель но го ис пы та ния по пред ме ту «твор че ст во» и сред не го бал ла сум мы бал лов,
по лу чен ной по ре зуль та там сда чи всту пи тель ных ис пы та ний в фор ме цен тра ли зо ван но го
тес ти ро ва ния и сред не го бал ла до ку мен та об об ра зо ва нии;

2.2. за чис ле ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния на спе ци аль но сти, при по сту п ле нии на ко то -
рые не об хо ди мо сда вать всту пи тель ное ис пы та ние по пред ме ту «твор че ст во», на обу че ние на
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ус ло ви ях оп ла ты по всем фор мам по лу че ния выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
осу ще ст в ля ет ся по кон кур су в по ряд ке пе ре чис ле ния:

аби ту ри ен ты, ко то рые сда ли всту пи тель ное ис пы та ние по пред ме ту «твор че ст во» в дан -
ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

аби ту ри ен ты, ко то рые сда ли всту пи тель ное ис пы та ние по пред ме ту «твор че ст во» в дру -
гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

2.3. дру гие во про сы прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния на спе ци аль но сти, при по сту п ле -
нии на ко то рые не об хо ди мо сда вать всту пи тель ное ис пы та ние по пред ме ту «твор че ст во»,
не оп ре де лен ные в на стоя щем Ука зе, ре ша ют ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре зуль та там про ве де ния экс пе ри мен та в
 ноябре 2010 г. вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о це ле со об раз но сти вне се ния из -
ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния и Пра ви ла прие ма в сред -
ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут вер жден ные Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7253).

4. Кон троль за реа ли за ци ей на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и Ми ни стер ст во куль ту ры.

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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 снеж ня 2009 г. № 626

1/11211
(15.12.2009)

1/11211Аб уз на га род жанні ме да лём «За без да кор ную служ бу» I, II, III сту -
пені

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

медалём «За бездакорную службу» I ступенi

Бізу но ва
Вiталiя Васiльевiча 

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

Гай ду чон ка
Анатолiя Ар кад зь евіча

– на чальніка Асіповіцка га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Гард зею ка
Аляк сан д ра Сця па навіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня кад раў Міністэр ст ва па над -
звы чай ных сітуа цы ях, пал коўніка ўнут ра най службы

Жданкіна
Але га Iгаравiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня кад раў упраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма – на чальніка адд зе ла
ідэа лагічнай ра бо ты, пад пал коўніка міліцыі

Зай ца ва
Васiлiя Ягоравiча

– на чальніка ўпраўлен ня прафілак тыкі міліцыі гра мад скай
бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан -
ко ма, пал коўніка міліцыі

Зда новіча
Iвана Анатольевiча

– на чальніка адд зе ла рэ жым на-сак рэт най дзей насці ўпраўлен -
ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма, пад пал -
коўніка міліцыі

Каз лоўска га
Анатолiя Сяргеевiча

– на месніка на чальніка крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма па апе ра -
тыўна-вы шу ко вай ра бо це, пал коўніка міліцыі

Міхай ла ва
Ан д рэя Ана толь евіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага знеш не ганд -
лё ва га унітар на га прад пры ем ст ва «Белз неш прам сэрвіс», пал -
коўніка

Ча ба на ва
Юрыя Мiкалаевiча 

– на месніка на чальніка міліцыі гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня 
ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма – на чальніка
ўпраўлен ня ахо вы пра ва па рад ку, пал коўніка міліцыі

Шма ка ва
Iвана Уладзiмiравiча 

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Грод зен ска га аб лвы кан ко ма – на чальніка крыміналь най
міліцыі, пал коўніка міліцыі 

медалём «За бездакорную службу» II ступенi

Ал лян ко ва
Уладзiмiра Уладзiмiравiча

– на чальніка ар ганіза цый на-аналітыч на га ўпраўлен ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ко ма,
пал коўніка міліцыі
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Анішчан ку
Аляк сан д ра Якаўлевіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага знеш не -
ганд лё ва га унітар на га прад пры ем ст ва «Белз неш прам -
сэрвіс», палкоўніка

Ан та новіча
Уладзiмiра Вацлававiча 

– стар ша га інспек та ра ва ен на-мабіліза цый най гру пы
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма,
пад пал коўніка міліцыі

Ану шэўска га
Леанiда Уладзiмiравiча

– на чальніка адд зе ла па рас крыц цю зла чын ст ваў суп раць асо -
бы ўпраўлен ня крыміналь на га вы шу ку крыміналь най
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы -
кан ко ма, падпалкоўніка міліцыі

Ас т роўска га
Сяр гея Яўгенавiча 

– на месніка на чальніка шос та га адд зе ла ўпраўлен ня па нар ка -
кан тро лю і процідзе ян ню ганд лю людзьмі крыміналь най
міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Ашу ра ка
Ра ма на Валер’янавiча 

– на месніка ка мандзіра спе цы яль на га пад разд зя лен ня па ба -
раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў па спе цы яль най пад рых тоўцы, пад пал коўніка
міліцыі

Бес смерт на га
Сяр гея Фiлiпавiча

– на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка -
ст рычніцка га раё на г. Мінска, пал коўніка міліцыі

Гу за ва
Аляк сан д ра Мiкалаевiча 

– на месніка ка мандзіра спе цы яль на га пад разд зя лен ня па ба -
раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў – на чальніка шта ба, маёра міліцыі

Да га та ра
Але га Фёдаравiча 

– на месніка ка мандзіра спе цы яль на га пад разд зя лен ня па ба -
раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў па спе цы яль най інжы нер най пад рых тоўцы,
падпалкоўніка міліцыі

Жураўска га
Ана толія Міхай лавіча 

– на чальніка Нясвіжска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», пад пал коўніка ўнутранай службы

Ка ва леўска га
Ан то на Мiкалаевiча 

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў
Шчу чын ска га рай вы кан ко ма – на чальніка крыміналь най
міліцыі, пад пал коўніка міліцыі

Ла за ковіча
Яўгенiя Леанiдавiча 

– пер ша га на месніка на чальніка ўста но вы аду ка цыі
«Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь» – на чальніка ву чэб на га адд зе ла, пал -
коўніка міліцыі

Ле бед зе ва
Вiктара Мiкалаевiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня міліцэй скай, ваеніза ва -
най і вар та вой ахо вы Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў – на чальніка адд зе ла міліцэй скай ахо вы,
палкоўніка міліцыі

Лінніка
Мiкалая Мiкалаевiча 

– на чальніка ўпраўлен ня па ба раць бе з ка руп цы яй і эка -
намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, пад -
пал коўніка міліцыі

Ло ба ча
Вiктара Мiхайлавiча 

– стар ша га апе ра тыўнага дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных
спраў Грод зен ска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Лугаўцова
Мiхаiла Грыгор’евiча 

– на чальніка адд зя лен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі міліцыі
гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі
Ленінска га раё на г. Магілёва, маёра міліцыі

Ма ро за ва
Аляк сан д ра Васiльевiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і
процідзе ян ню ганд лю людзьмі крыміналь най міліцыі
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан -
ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Навіцка га
Вiталiя Станiслававiча 

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Бе ра ставіцка га рай вы -
кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі
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Най лаўца
Вiктара Станiслававiча 

– опер упаўна ва жа на га адд зе ла крыміналь на га вы шу ку
крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Ба ры -
саўска га рай вы кан ко ма, лейтэнанта міліцыі

Пад гур ска га
Iвана Мiкалаевiча 

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня крыміналь на га 
вы шу ку крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў – на чальніка дру го га ўпраўлен ня, пал коўніка міліцыі

Су да са
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня aрганiзацыйнага 
за бес пя чэн ня дзяр жаўнай сiстэмы па пя рэд жван ня i
лiквiдацыi над звы чай ных сiтуацый i гра мад зян скай аба ро -
ны Мiнiстэрства па над звы чай ных сiтуацыях, пал коўніка
ўнутранай службы

Удо та
Сяр гея Мiкалаевiча 

– на чальніка інфар ма цый на-аналітыч на га ўпраўлен ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма,
пад пал коўніка міліцыі

Хар кевіча
Ва ле рыя Мiхайлавiча 

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Го рац ка га рай вы кан -
ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Цюшэўска га
Канстанцiна Пет ра савіча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
апе ра тыўна-тэхнічнай гру пы спе цы яль на га пад разд зя лен ня 
па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Шум ска га
Васiлiя Мiхайлавiча 

– стар ша га інспек та ра па асо бых да ру чэн нях упраўлен ня ахо -
вы пра ва па рад ку галоўнага ўпраўлен ня ахо вы пра ва па рад ку 
і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Яш ко ва
Фелікса Ва лянцінавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ар ганізацыі ба раць бы з
кан тра бан дай і адміністра цый нымі мыт нымі пра ва па ру -
шэн нямі – на чальніка адд зе ла мыт ных рас сле да ван няў
Дзяр жаўнага мытнага камітэта

медалём «За бездакорную службу» III ступенi

Аль шэўска га
Сяр гея Iванавiча 

– міліцыя не ра 2-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 міліцыі

Ан д рэй чы ка ва
Аляк сан д ра Рыгоравiча 

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

Ану чы на
Вадзiма Альбертавiча 

– на месніка на чальніка трэ ця га ўпраўлен ня – на чальніка пер -
ша га адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня па ба раць бе з ар ганіза -
ва най зла чын нас цю Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка міліцыі

Ар це ма ва
Васiлiя Рыгоравiча 

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі
адд зе ла ўнут ра ных спраў Баб руй ска га рай вы кан ко ма,
капітана міліцыі

Ат рош ку
Iгара Вiктаравiча 

– міліцыя не ра-кіно ла га гру пы за тры ман ня ба таль ё на міліцыі 
Ленінска га (г. Магілёва) адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, прапаршчыка міліцыі

Афа на сен ку
Аляк сан д ра Леанідавіча

– на чальніка фінан са ва-эка намічна га адд зе ла дзяр жаўнай па -
жар най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы «Рэс -
публіканскі ат рад спе цы яль на га пры зна чэн ня» Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнут ра най служ бы

Афа на сен ку
Юрыя Васiльевiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па Брэсц кай во бласці
галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Ачы новіча
Вiктара Барысавiча 

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Цэн траль на га
раё на г. Мінска, капітана міліцыі
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Ба лу ка
Ан д рэя Мiкалаевiча 

– на месніка на чальніка адд зе ла кад раў па кам плек та ван ню і
пра ход жан ню служ бы ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка -
ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь»,
падпалкоўніка міліцыі

Бан да рэн ку
Вiталiя Паўлавіча 

– стар шы ну 6-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 міліцыі

Бар коўска га
Уладзiмiра Анатольевiча 

– на месніка на чальніка пер ша га адд зе ла трэ ця га ўпраўлен ня
галоўнага ўпраўлен ня па ба раць бе з ка руп цы яй і эка -
намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Бей на ра
Яўгенiя Альбертавiча 

– на чальніка Брас лаўска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Бекіша
Вя ча сла ва Антонавiча 

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы пер ша га ўзво да
пер шай роты ба таль ё на да рож на-пат руль най служ бы дзяр -
жаўнай аўта мабільнай інспек цыі ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма, лейтэнанта міліцыі

Бе ляснікава
Iвана Мiкалаевiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
гру пы спе цы яль най пад рых тоўкі і апе ра тыўнага за бес пя -
чэн ня спец ме рап ры ем ст ваў спе цы яль на га пад разд зя лен ня
па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Бес ка ра вай ную
Воль гу Уладзiмiраўну 

– опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах адд зе ла
крыміналь ных зла чын ст ваў На цыя наль на га цэн траль на га
бюро Інтэр по ла Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра
міліцыі

Бічэля
Анатолiя Ры шар давіча 

– стар ша га след ча га след ча га адд зе ла па пя рэд ня га рас сле да -
ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Лідска га рай вы кан ко ма,
маёра міліцыі

Будніка
Дзмiтрыя Мiкалаевiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зя лен ня крыміналь на га
вы шу ку крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Чэр вень ска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Бурмінска га
Дзяніса Ана толь евіча

– стар ша га вы клад чы ка ўста но вы аду ка цыі «Го мельскі інжы -
нер ны інсты тут» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях,
маё ра ўнутранай службы

Былінска га
Ге над зя Iосiфавiча 

– стар ша га інспек та ра крыміналь на-вы ка наўчай інспек цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Аш -
мян ска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Бы ст ро ва
Аляк сан д ра Генадзьевiча

– на месніка на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку
крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на г. Мінска, пад пал -
коўніка міліцыі

Бя лян ку
Аляк сан д ра Васiльевiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
пя та га адд зе ла ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян -
ню ганд лю людзьмі крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Вай ця ховіча
Ва ле рыя Аляк сан д равіча

– на чальніка цэн тра пра па ган ды і на ву чан ня пры ўста но ве
«Мінскае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай -
ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», маё ра ўнутранай
службы

Вараб’ёва
Юрыя Анатольевiча 

– на месніка на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн 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 міліцыі

Вер ха вен ку
Вадзіма Ана толь евіча

– на чальніка вуз ла су вязі і ра дыё тэхнічна га за бес пя чэн ня
аэра мабільна га ат ра да дзяр жаўнай авіяцый най ава рый -
на-вы ра та валь най ус та но вы «АВІЯЦЫЯ» Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка ўнутранай
службы
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Віршы ча
Вя ча сла ва Вiктаравiча 

– ка мандзіра бая вой гру пы спе цы яль на га пад разд зя лен ня па
ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка міліцыі

Вя рэніча
Сяр гея Аляксандравiча 

– на чальніка Лю бан ска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Габ ру ковіча
Анатолiя Сяргеевiча 

– на чальніка пер ша га ўпраўлен ня служ бы № 1 галоўнага
ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва 
ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Ган ча ры ка
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га дзя жур най зме ны цэн тра апе ра -
тыўнага кіра ван ня пры ўста но ве «Мінскае га рад ское
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс -
публікі Бе ла русь», маёра ўнутранай службы

Гар ба цэвіч
Жан ну Фё да раўну

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня фінан са вай і эка намічнай 
ра бо ты Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал -
коўніка ўнут ра най службы

Га ро ха ва
Ар кадзія Данілавіча

– на чальніка Ра сон ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Віцеб скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», пад пал коўніка ўнутранай службы

Га ры фа ва
Уладзіміра Ана толь евіча

– на чальніка апе ра тыўна-ар ганіза цый на га адд зе ла ўпраўлен -
ня ар ганізацыі ба раць бы з кан тра бан дай і адміністра цый -
нымі мыт нымі пра ва па ру шэн нямі Дзяр жаўнага мытнага
камітэта

Га рэлікава
Мiкалая Iванавiча 

– на месніка ка мандзіра пад разд зя лен ня міліцыі спе цы яль на -
га пры зна чэн ня пал ка пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ко ма,
маёра міліцыі

Ге расімчы ка
Ме чы сла ва Янавіча 

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Шчу чын ска га рай вы -
кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Гес ма на
Мiкалая Аляксандравiча 

– на месніка ка мандзіра ўзво да спе цы яль на га ба таль ё на
міліцыі ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў па ахо ве ды п ла ма тыч ных прад стаўніцтваў і
кон сульскіх ус та ноў за меж ных дзяр жаў, старшага
лейтэнанта міліцыі

Гом зу
Iвана Уладзiмiравiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па Грод зен скай во бласці
галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Гра мовіча
Аляк сан д ра Паўлавіча 

– на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Пер ша -
май ска га раё на г. Мінска, маёра міліцыі

Гры га рэн ку
Анатолiя Iванавiча 

– ма ло дша га опер упаўна ва жа на га апе ра тыўна-по шу ка ва га
адд зе ла ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы -
кан ко ма, стар ша га прапаршчыка міліцыі

Гулідзіна
Дзмiтрыя Аляксандравiча 

– начальніка адд зе ла апе ра тыўнага рэа га ван ня і крыміналістыч -
на га супра вад жэн ня рас крыц ця зла чын ст ваў экс перт -
на-крыміналістыч на га цэн тра ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Магілёўска га аб лвы кан ко ма, маё ра міліцыі

Гу се ва
Вiктара Вiктаравiча 

– ка мандзіра адд зя лен ня 8-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 міліцыі

Давідовіча
Вiктара Мілець евіча 

– інспек та ра адд зе ла кад раў 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, стар ша га лейтэнанта міліцыі

Далініна
Сяр гея Iванавiча 

– на чальніка адд зе ла ахо вы пра ва па рад ку і прафілак тыкі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на г. Магілёва, пад пал -
коўніка міліцыі
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Да ра севіча
Сяр гея Яўгеньевiча

– на чальніка Дзяр жаўнай фельд’егерскай служ бы Рэс публікі
Бе ла русь пры Міністэр ст ве су вязі і інфар ма ты за цыі, пад -
пал коўніка ўнут ра най службы

Дубоўска га
Ан д рэя Мiхайлавiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня пра цэ су аль на га кан тро -
лю за рас сле да ван нем зла чын ст ваў па пя рэд ня га рас сле да -
ван ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гарвыканкома, маёра міліцыі

Дун ца
Ан д рэя Францавiча

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў
Пас таўска га рай вы кан ко ма, маё ра міліцыі

Емяль я на ва
Уладзiмiра Мiхайлавiча 

– на чальніка шос та га адд зе ла ўпраўлен ня па ба раць бе з ка -
руп цы яй і эка намічнымі зла чын ст вамі ў стра тэгічных на -
прам ках галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гар вы кан ко ма, маёра міліцыі

Ер ма лае ва
Аляк сан д ра Уладзiмiравiча

– на месніка на чальніка ву чэб на га адд зе ла па пла на ван ню
ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Есь ко
Але га Генрыхавiча 

– ка мандзіра асоб на га ўзво да № 1 пал ка пат руль на-пас та вой
служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га
аб лвы кан ко ма, маёра міліцыі

За суц ка га
Ге оргія Ге оргіевіча

– на месніка на чальніка тылу ўста но вы аду ка цыі «Го мельскі
інжы нер ны інсты тут» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа -
цы ях, маё ра ўнутранай службы

Зда невіча
Уладзiмiра Леанiдавiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па апе ра тыўнай ра бо це
ўпраўлен ня па Брэсц кай во бласці галоўнага ўпраўлен ня
апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пал коўніка міліцыі

Зе лян ко
Ан д рэя Аляксандравiча 

– міліцыя не ра 6-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 міліцыі

Іва нен ку
Сяр гея Ціма фе евіча

– на месніка на чальніка па прафілак ты цы па жар на га ава рый -
на-вы ра та валь на га ат ра да № 4 Ма зыр ска га гар рай адд зе ла
па над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Го мель скае аб лас -
ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Беларусь», маёра ўнутранай службы

Іван чы ка
Сяр гея Анатольевiча 

– міліцыя не ра-вадзіцеля аўта за ка кан вой на га пад разд зя лен ня 
іза ля та ра для ча со ва га ўтры ман ня асоб, за тры ма ных ці за -
клю ча ных пад вар ту, міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Шчу чын ска га рай вы кан ко ма, пра парш чы -
ка міліцыі

Ільіна
Сяр гея Мiхайлавiча

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

Іофэ
Аляк сея Аляк сан д равіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня ава рый на-вы ра та валь -
ных служ баў і ліквідацыі над звы чай ных сітуа цый Міністэр -
ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнутранай службы

Ка жу хоўска га
Казiмiра Станiслававiча 

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі
адд зе ла ўнут ра ных спраў Шчу чын ска га рай вы кан ко ма,
маёра міліцыі

Ка за ка
Але га Вячаслававiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
дру го га адд зе ла пер ша га ўпраўлен ня служ бы № 1 галоўнага
ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва 
ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Каз лоўска га
Аляк сея Міка ла евіча

– стар ша га інструк та ра прак тыч най пад рых тоўкі вы ра та -
вальнікаў служ бы за бес пя чэн ня ву чэб на га пра цэ су дзяр -
жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Інсты тут пе ра пад рых тоўкі і па -
вы шэн ня кваліфікацыі» Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуацыях, маёра ўнутранай службы
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Ка зя бу
Ва лянціна Ана толь евіча

– на чальніка адд зе ла мар ке тын гу і ўка ра нен ня на ву ко -
ва-тэхнічных рас пра цо вак ус та но вы «На ву ко ва-дас лед чы
інсты тут па жар най бяс пекі і праб лем над звы чай ных сітуа -
цый» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуацыях, маёра
ўнутранай службы

Ка ля ду
На тал лю Яўге ньеўну 

– на чальніка крыміналь на-вы ка наўчай інспек цыі міліцыі гра -
мад скай бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі
Пар ты зан ска га раё на г. Мінска, маё ра міліцыі

Ка ма ра
Але га Уладзіміравіча

– на чальніка сля сар на-ме ханічнай гру пы цэн тра інжы нер -
на-авіяцый на га за бес пя чэн ня дзяр жаўнай авіяцый най ава -
рый на-вы ра та валь най ус та но вы «АВІЯЦЫЯ» Міністэр ст ва
па над звы чай ных сітуа цы ях, маёра ўнутранай службы

Ка ра вац ка га
Сяр гея Мiхайлавiча 

– на чальніка адд зе ла эка лагічна га на гля ду дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Кар пе ню
Сяр гея Уладзiмiравiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па апе ра тыўнай ра бо це
ўпраўлен ня па Грод зен скай во бласці галоўнага ўпраўлен ня
апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, палкоўніка міліцыі

Кар пухіна
Дзмiтрыя Мiкалаевiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
гру пы спе цы яль най пад рых тоўкі і апе ра тыўнага за бес пя -
чэн ня спец ме рап ры ем ст ваў спе цы яль на га пад разд зя лен ня
па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Ка рэй ву
Вiктара Юзафавiча 

– на чальніка адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек -
цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Лідска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Кас цю ко ва
Ана толія Ар кад зь евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла служ бы і бое га тоўнасці пад -
разд зя лен няў ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», маёра ўнутранай службы

Кінча ка
Леанiда Дзмiтрыевiча 

– начальніка адд зя лен ня апе ра тыўна-дзя жур най служ бы ад -
дзе ла міліцэй скай, ваеніза ва най і вар та вой ахо вы Брэсц ка га 
аб лас но га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Кірпічэн ку
Аляк сея Рыгоравiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зе ла крыміналь на га вы -
шу ку крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Чы гу нач на га раё на г. Віцебска, маёра
міліцыі

Кнігу
Мiхаiла Васiльевiча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Го рац ка га
рай вы кан ко ма – кіраўніка гру пы кад раў, пад пал коўніка
міліцыі

Кня жэвіча
Станiслава Станiслававiча 

– міліцыя не ра ба таль ё на міліцыі Пер ша май ска га (г. Мінска)
адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пра парш чы ка міліцыі

Ко зе ла
Ва ле рыя Мiхайлавiча 

– на чальніка ўпраўлен ня крыміналь на га вы шу ку крыміналь -
най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб л -
вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Краеўска га
Юрыя Ге над зь евіча

– кан суль тан та адд зе ла стра тэгічна га аналізу і праг но зу
развіцця ўзбра ен ня, ва ен най і спе цы яль най тэхнікі
ўпраўлен ня пер спек тыўнага развіцця і рас пра цо вак уз бра -
ен ня, ва ен най і спе цы яль най тэхнікі Дзяр жаўнага ва ен -
на-пра мы сло ва га камітэта, падпалкоўніка

Краўцова
Iгара Мiхайлавiча 

– на месніка на чальніка ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка -
ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь» –
на чальніка адд зе ла кад раў, пад пал коўніка міліцыі

Кра цян ко ва
Сяр гея Яўгенавiча 

– ка мандзіра асоб най роты міліцыі Го мель ска га аб лас но га
ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, маёра міліцыі
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Кругліка
Аляк сан д ра Пятровiча 

– ка мандзіра роты міліцыі Ба ры саўска га адд зе ла Дэ пар та -
мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Кру ка ва
Ан д рэя Вiктаравiча 

– на месніка на чальніка пя та га адд зе ла ўпраўлен ня па ба раць -
бе з ка руп цы яй і эка намічнымі зла чын ст вамі ў стра тэгічных 
на прам ках галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска -
га гар вы кан ко ма, маёра міліцыі

Крум па на
Ро наль да Ры чар давіча

– на чальніка ка ра ву ла па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 2 Лідска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа -
цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр -
ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Беларусь»,
капітана ўнутранай службы

Лаздзіна
Мiкалая Станiслававiча 

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Аш мян ска га рай вы -
кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Ліса
Ан д рэя Iванавiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска -
га аб лвы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га рас сле да ван ня,
маёра міліцыі

Лосіча
Васiля Мiхайлавiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка пер ша га
адд зе ла ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян ню ганд -
лю людзьмі крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка міліцыі

Любімава
Ан д рэя Юр’евiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па ба раць бе з ка руп цы яй і 
эка намічнымі зла чын ст вамі ў стра тэгічных на прам ках – на -
чальніка чац вёр та га адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, маёра міліцыі

Маісее ва
Канстанцiна Анатольевiча 

– на месніка на чальніка адд зе ла кад раў па ідэа лагічнай і вы ха -
ваўчай ра бо це ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад -
пал коўніка міліцыі

Ма крыц ка га
Леанiда Леанiдавiча 

– міліцыя не ра-вадзіцеля 6-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 міліцыі

Маліноўска га
Але га Мар’янавiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
пер ша га адд зе ла пер ша га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня 
па ба раць бе з ка руп цы яй і эка намічнымі зла чын ст вамі
крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Маліча
Сяр гея Сяргеевiча 

– на чальніка Іванаўска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Ма ро за ва
Ана толія Ана толь евіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най 
часці № 3 За во дска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», стар ша га пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Мар чан ку
Ва ле рыя Мiкалаевiча 

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў По -
лац ка га гар вы кан ко ма, пра парш чы ка міліцыі

Меш кевіча
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– на чальніка адд зя лен ня пад рых тоўкі кад раў упраўлен ня
кад раў упраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы -
кан ко ма, маё ра міліцыі

Міхневіча
Васiлiя Анатольевiча 

– на месніка на чальніка шос та га адд зе ла ўпраўлен ня па ба -
раць бе з ка руп цы яй і эка намічнымі зла чын ст вамі ў стра -
тэгічных на прам ках галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ко ма, падпалкоўніка міліцыі

Мо ты ля
Аляк сан д ра Мiхайлавiча 

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Грод зен ска га рай вы -
кан ко ма, маё ра міліцыі

Пай мы ша ва
Сяр гея Генадзьевiча 

– на чальніка адд зя лен ня па выяўлен ню цяжкіх зла чын ст ваў
упраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян ню ганд лю
людзьмі крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма, маёра міліцыі
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Па ля ко ва
Уладзiмiра Дзмiтрыевiча

– на чальніка Пу хавіцка га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Па недзь ку
Мiкалая Пятровiча 

– на чальніка ўпраўлен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі міліцыі 
гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Магілёўска га аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Паўта ра ка
Казiмiра Iванавiча 

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Бе ра -
ставіцка га рай вы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га рас сле -
да ван ня, пад пал коўніка міліцыі

Пет ра на
Аляк сан д ра Сяргеевiча 

– на месніка на чальніка На цыя наль на га цэн траль на га бюро
Інтэр по ла Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Пет ру севіча
Аляк сан д ра Генадзьевiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі За во дска га раё -
на г. Мінска, маё ра міліцыі

Піхуна
Iвана Iванавiча 

– ка мандзіра пер ша га ўзво да пад разд зя лен ня міліцыі спе цы -
яль на га пры зна чэн ня пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы -
кан ко ма, маё ра міліцыі

Раб чэ ню
Аляк сан д ра Ана толь евіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най 
часці № 2 Слонімска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Радзь ко ва
Ігара Ана толь евіча

– на месніка на чальніка па апе ра тыўна-так тыч най ра бо це
Магілёўска га га рад ско га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы -
ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь»,
капітана ўнут ра най служ бы

Ра ма ноўска га
Вiктара Iванавiча 

– міліцыя не ра ба таль ё на міліцыі Са вец ка га (г. Мінска) адд зе -
ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра -
парш чы ка міліцыі

Раўтовіча
Аляк сан д ра Рыгоравiча 

– на чальніка ўпраўлен ня па Грод зен скай во бласці галоўнага
ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва 
ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Рош чы на
Уладзiмiра Анатольевiча 

– на чальніка апе ра тыўна-по шу ка ва га адд зе ла ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Мінска га аб лвы кан ко ма, капітана міліцыі

Ру дэн ку
Аляк сан д ра Iванавiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
дру го га адд зе ла пер ша га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня
па ба раць бе з ка руп цы яй і эка намічнымі зла чын ст вамі
крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё -
ра міліцыі

Рэ уц кую
На тал лю Мiкалаеўну 

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі За во дска га раё -
на г. Мінска, маё ра міліцыі

Са ка ло ва
Iгара Юр’евiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
адд зе ла па рас крыц цю зла чын ст ваў у сфе ры вы сокіх тэх на -
логій упраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан -
ко ма, маё ра міліцыі

Са ла новіча
Сяр гея Ада мавіча

– на чальніка ўпраўлен ня на гля ду і прафілак тыкі Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка ўнут ра най
служ бы

Са ню ка
Ан д рэя Мiхайлавiча 

– на чальніка адд зя лен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі міліцыі
гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Смар гон ска га
рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Саўко
Васiлiя Iванавiча 

– ма ло дша га інспек та ра ахо вы спе цы яль най гру пы міліцыі
Брэсц ка га адд зя лен ня ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па ахо ве ды п ла ма тыч ных
прад стаўніцтваў і кон сульскіх ус та ноў за меж ных дзяр жаў,
пра парш чы ка міліцыі
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Саўчан ку
Уладзiмiра Мiкалаевiча 

– на чальніка Калінкавіцка га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Свірыда
Віталія Яўгень евіча

– стар шы ну служ бы ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня
дзяр жаўнай па жар най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы
«Рэс публіканскі ат рад спе цы яль на га пры зна чэн ня»
Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, прапаршчыка
ўнутранай службы

Сівіцка га
Сяр гея Леанiдавiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па ба раць бе з ка руп цы яй
і эка намічнымі зла чын ст вамі ў стра тэгічных на прам ках –
на чальніка пер ша га адд зе ла ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га аб лвы кан ко ма, маёра міліцыі

Сінігае ва
Сяр гея Іва навіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га адд зе ла кіра ван ня сіламі і срод -
камі дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі цэнтр кіра ван -
ня і рэа га ван ня на над звы чай ныя сітуа цыі Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пад пал -
коўніка ўнутранай службы

Сма лен чу ка
Уладзiмiра Мiкiтавiча 

– на чальніка экс перт на-крыміналістыч на га адд зе ла
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка -
га раё на г. Мінска, пад пал коўніка міліцыі

Смат рыц ка га
Дзмiтрыя Мiхайлавiча 

– на месніка на чальніка трэ ця га адд зе ла ўпраўлен ня па Го -
мель скай во бласці галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы -
шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка міліцыі

Станіслаўчыка
Вiктара Iванавiча 

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў па ахо ве
Мінска га мет ра палітэна, маё ра міліцыі

Стан кевіча
Ігара Міка ла евіча

– на чальніка адд зе ла аба ро ны на сельніцтва і тэ ры то рый ус та -
но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пад пал -
коўніка ўнутранай службы

Стэ се ва
Аляк сан д ра Мiкалаевiча 

– на месніка на чальніка след ча га ўпраўлен ня – на чальніка
адд зе ла рас сле да ван ня зла чын ст ваў у сфе ры ар ганіза ва най
зла чын насці і ка руп цыі па пя рэд ня га рас сле да ван ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ко ма,
падпалкоўніка міліцыі

Сця па на ва
Аляк сан д ра Вікта равіча

– стар ша га май ст ра гру пы за бес пя чэн ня і абс лу гоўван ня па -
жар на га ава рый на-вы ра та валь на га ат ра да ўста но вы «Го -
мель скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай -
ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», старшага пра парш чы -
ка ўнутранай службы

Тар ноўска га
Ры го ра Рыгоравiча 

– стар ша га інспек та ра-дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных
спраў адміністра цыі Ленінска га раё на г. Магілёва, маёра
міліцыі

Тух ту
Вiталiя Iванавiча 

– стар ша га інспек та ра прафілак тыкі адд зе ла ахо вы пра ва па -
рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ас тра вец ка га рай вы кан ко ма, маёра
міліцыі

Ур ба новіча
Мiкалая Паўлавіча 

– на месніка на чальніка след ча га адд зе ла па пя рэд ня га рас сле -
да ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Лідска га рай вы кан ко ма,
пад пал коўніка міліцыі

Усовіча
Вадзіма Станісла вавіча

– вадзіцеля па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га пас та № 11
На ва по лац ка га га рад ско га адд зе ла па над звы чай ных сітуа -
цы ях ус та но вы «Віцеб скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь»,
прапаршчыка ўнутранай службы

Ха ра шавіна
Вiктара Яўгеньевiча 

– на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі
Ленінска га раё на г. Мінска, маё ра міліцыі
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Хвайніцкую
Дану Ана то льеўну 

– стар ша га след ча га след ча га адд зя лен ня па пя рэд ня га рас сле -
да ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Шчу чын ска га рай вы кан -
ко ма, маёра міліцыі

Ца нуніну
На тал лю Леанiдаўну 

– стар ша га інспек та ра прафілак тыкі адд зе ла ахо вы пра ва па -
рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі ўпраўлен -
ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Фрун зен ска га раё на
г. Мінска, маёра міліцыі

Це ра ха
Мiкалая Мiкалаевiча

– пер ша га на месніка на чальніка Ба ра навіцка га адд зе ла Дэ -
пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – на -
чальніка адд зя лен ня міліцэй скай, ваеніза ва най і вар та вой
аховы, маёра міліцыі

Це цюе ва
Сяр гея Ана толь евіча

– ра дыё тэ ле фаніста па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 3 Пер ша май ска га раё на Віцеб ска га га рад ско га  ад -
дзела па над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Віцеб скае аб -
лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы -
ях Рэс публікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы

Цівінска га
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах адд зя лен ня
па рас сле да ван ню цяжкіх і асабліва цяжкіх зла чын ст ваў
міну лых гадоў след ча га ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да -
ван ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы -
кан ко ма, падпалкоўніка міліцыі

Чар ня ка
Сяр гея Аляксандравiча 

– на чальніка адд зе ла па рас крыц цю зла чын ст ваў у сфе ры вы -
сокіх тэх на логій крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка
міліцыі

Чар ня цо ва
Мiкалая Мiкалаевiча 

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Цэн траль на га
раё на г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Чу гу но ва
Сяр гея Валер’евiча 

– на чальніка дру го га адд зе ла ўпраўлен ня па Брэсц кай во -
бласці галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей -
насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Чывіля
Мiхаiла Iванавiча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня кад раў упраўлен ня ўнут -
ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма – на чальніка  ад -
дзела кам плек та ван ня, маёра міліцыі

Чыс та поль ска га
Юрыя Юр’евіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най 
часці № 3 Ба ра навіцка га гар рай адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», прапаршчыка ўнутранай службы

Чэрнікава
Мiкалая Мiкалаевiча 

– на месніка на чальніка адд зе ла кад раў па ідэа лагічнай ра бо це 
і пад рых тоўцы кад раў упраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па ахо ве ды п ла ма тыч ных
прад стаўніцтваў і кон сульскіх ус та ноў за меж ных дзяржаў,
падпалкоўніка міліцыі

Ша пашнікава
Генадзiя Анатольевiча 

– уча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы пра ва па рад -
ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут -
ра ных спраў Ка пыль ска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Швяд ко
Ва ле рыя Iванавiча 

– на чальніка апе ра тыўна-крыміналістыч на га адд зе ла экс -
перт на-крыміналістыч на га цэн тра ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Грод зен ска га аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Шу кя ловіча
Вiктара Iванавiча 

– міліцыя не ра-вадзіцеля аўта за ка кан вой на га пад разд зя лен -
ня іза ля та ра для ча со ва га ўтры ман ня асоб, за тры ма ных ці
зня во ле ных пад вар ту, міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Аш мян ска га райвыканкома,
прапаршчыка міліцыі

Шчот ку
Вiктара Мечыслававiча 

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Во ра наўска га рай вы -
кан ко ма, пал коўніка міліцыі
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Шэіна
Вадзiма Уладзiмiравiча 

– на месніка на чальніка дру го га адд зе ла пер ша га ўпраўлен ня
галоўнага ўпраўлен ня па ба раць бе з ка руп цы яй і эка -
намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Янч
Iрыну Вя ча сла ваўну 

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Аш мян ска -
га рай вы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га рас сле да ван ня,
пад пал коўніка міліцыі

Яр мо ла ва
Аляк сан д ра Вiктаравiча 

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі
адд зе ла ўнут ра ных спраў Смар гон ска га рай вы кан ко ма,
маёра міліцыі

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 снеж ня 2009 г. № 627

1/11212
(15.12.2009)

1/11212Аб уз на га род жанні Л.Р.Шакаўца ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

За знач ны асабісты ўклад у развіццё бе ла ру ска га дру ку ў за меж жы, ума ца ван не бе ла ру -
ска-латвійскіх куль тур на-ас ветніцкіх су вя зей уз на га родзіць га лоўна га рэ дак та ра га зе ты
Саю за бе ла ру саў Латвіі «Пра мень» Ша каўца Ле аніда Ры го равіча ме да лём Фран цы ска Ска -
ры ны.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 снеж ня 2009 г. № 628

1/11213
(15.12.2009)

1/11213Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За ўзор нае вы ка нан не воінска га аба вяз ку, вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, да сяг нен -
не знач ных вы твор чых па каз чы каў, за слугі ў развіцці наф тахімічнай пра мы сло васці, ахо вы
зда роўя, куль ту ры:

1. Уз на га родзіць:

ордэнам «За службу Радзіме» III ступені

Бы ка ва
Ігара Міхай лавіча

– на месніка на чальніка Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл па 
на ву ко вай ра бо це, палкоўніка

Насібян ца
Ігара Эду ар давіча

– на чальніка ра дыё тэхнічных вой скаў – на чальніка
ўпраўлен ня ра дыё тэхнічных вой скаў Ва ен на-па вет ра ных
сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
палкоўніка

Свірыду
Ва ле рыя Іва навіча

– на чальніка адд зе ла пры мя нен ня і развіцця сістэ мы кіра ван -
ня Галоўнага шта ба Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп -
раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, палкоўніка

медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Іванішына
Паўла Валер’евіча

– на чальніка на ву ко ва-дас лед чай ла ба ра то рыі на ву ко ва-дас -
лед чай часці ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс -
публікі Бе ла русь», палкоўніка

Новікава
Рус ла на Міка ла евіча

– стар шы ню 2-й сек цыі на ву ко ва-тэхнічна га камітэта Уз брое -
ных Сіл, пал коўніка

Па цу кевіча
Вікта ра Ге над зь евіча

– пер ша га на месніка стар шыні на ву ко ва-тэхнічна га камітэта
Уз брое ных Сіл, пал коўніка

медалём «За працоўныя заслугі»

Абуховiча
Станiслава Вацлававiча

– інжы не ра-тэх но ла га ліцей на га цэха вы твор ча га пры ват на -
га унітар на га прад пры ем ст ва «Цветліт» гра мад ска га
аб’яднання «Бе ла ру скае таварыства глухіх»
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Вен скоўска га
Васілія Нікіфа равіча

– капіроўшчы ка дру ка ва ных фор маў Грод зен ска га аб лас но га
унітар на га паліграфічна га прад пры ем ст ва «Слонімская
друкарня»

Да выд чы ка
Але га Уладзіміравіча

– ма шыніста гу маз меш вальніка за во да звыш буй на га ба рыт -
ных шын ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Белшына»

Куп рыя на ва
Ана толія Аляк сан д равіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Ма зырскі наф та пе рап ра цоўчы завод»

Пе чань
Ва лянціну Міхай лаўну

– зборш чы ка па кры шак за во да ма са вых шын ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Белшына»

Піневіча
Дзмітрыя Леанідавіча

– стар шы ню камітэта па ахо ве зда роўя Мінска га гар вы кан ко ма

Слю са ра
Уладзіміра Іва навіча

– на месніка галоўнага кан ст рук та ра па шы нах – на чальніка
ўпраўлен ня пра ек та ван ня і кан ст руя ван ня шын ад кры та га
ак цыя нер на га таварыства «Белшына»

Смычніка
Ана толія Данілавіча

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

Чы ру на
Міка лая Уладзіміравіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па вы твор часці ад кры та -
га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Белшына»

медалём Францыска Скарыны

Кор не ву
Та ма ру Аляк сан д раўну

– ар ты ста тэ ат ра ля лек – вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр -
жаўнай ус та но вы куль ту ры «Грод зенскі аб лас ны тэатр
лялек»

Чар ну ху
Вя ча сла ва Іва навіча

– ды ры жо ра дзяр жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай ус та но вы
«На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэс -
публікі Беларусь»

Шве да ву
Але ну Уладзіміраўну

– ар ты ста-ва каліста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай
 тэатральна-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака -
дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэспублікі Беларусь»

Яромкіна
Але га Іга равіча

– ар ты ста ба ле та – вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай тэ ат -
раль на-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны
Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэспублікі Беларусь»

Яромкіну
Ірыну Уладзіміраўну

– ар ты ста ба ле та – вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай тэ ат -
раль на-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны
Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэспублікі Беларусь»

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

«На род ны ар тыст Бе ла русі»
Фран коўска му
Сяр гею Ва лянцінавічу

– ар ты сту-ва калісту, вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай
тэ ат раль на-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака -
дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэспублікі Беларусь»

«За слу жа ны работнiк прамысловасцi Рэс публікі Бе ла русь»
Яф рэ мен ку
Сяр гею Уладзiмiравiчу

– ды рэк та ру вы твор ча га пры ват на га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Цветліт» гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае
таварыства глухіх»

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2009 г. № 629

1/11218
(16.12.2009)

1/11218Об ут вер жде нии ме ж ду на род но го до го во ра

1. Ут вер дить Со гла ше ние о зай ме (за ем на це ли раз ви тия) ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
Ме ж ду на род ным бан ком ре кон ст рук ции и раз ви тия, под пи сан ное в г. Мин ске 3 де каб ря
2009 го да.

2. 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
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