
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 ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2008 г. № 710

1/10344
(06.01.2009)

1/10344Об объ яв ле нии 2009 года Го дом род ной зем ли*

В це лях сбе ре же ния и при ум но же ния на цио наль но го ду хов но го и куль тур но го дос тоя -
ния, ис то ри че ско го на сле дия и при род ных бо гатств стра ны, са мо быт ных тра ди ций бе ло рус -
ско го на ро да, вос пи та ния мо ло де жи в ду хе люб ви к Оте че ст ву, а так же ор га ни за ции ме ро -
прия тий в свя зи с празд но ва ни ем 65-й го дов щи ны ос во бо ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от не -
мец ко-фа ши ст ских за хват чи ков п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Объ я вить в Рес пуб ли ке Бе ла русь 2009 год Го дом род ной зем ли.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер дить рес пуб ли кан ский план ме ро прия -

тий по про ве де нию в 2009 го ду Го да род ной зем ли, обес пе чить ко ор ди на цию дея тель но сти го -
су дар ст вен ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций по его вы пол не нию и при нять иные ме ры по реа -
ли за ции на стоя ще го Ука за.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му ут вер дить от рас ле вые и ре гио наль ные пла ны ме ро прия тий по про ве де нию в
2009 го ду Го да род ной зем ли.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 712

1/10345
(06.01.2009)

1/10345О пре дель ном раз ме ре де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та
на 2009 год

1. Ус та но вить пре дель ный раз мер де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2009 год в
сум ме 0,0 тыс. руб лей.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в I квар та ле 2009 г. под го то вить про ект нор ма -
тив но го пра во во го ак та об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та на
2009 год с уче том пре дель но го раз ме ра де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та, ус та нов лен но -
го в пунк те 1 на стоя ще го Ука за.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2008 г. № 713

1/10346
(06.01.2009)

1/10346Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

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

ор дэ нам Воінскай Сла вы
Маль ца ва
Леаніда Ся мё навіча

– Міністра аба ро ны, ге не рал-пал коўніка

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІI сту пені
Гу ру лё ва
Сяр гея Пят ровіча

– на чальніка Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл – пер ша га
на месніка Міністра аба ро ны, ге не рал-лей тэ нан та
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Ціханоўска га
Пят ра Міка ла евіча

– пер ша га на месніка на чальніка Ге не раль на га шта ба Уз -
брое ных Сіл, ге не рал-маё ра

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІIІ сту пені
Аза рон ка
Ігара Паўлавіча

– ка ман дую ча га Ва ен на-па вет ра нымі сіламі і вой скамі
суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, ге не рал-маё ра

Дунь ковіча
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніка
ўпраўлен ня ма раль на-псіха лагічна га за бес пя чэн ня га -
лоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты Міністэр ст ва аба -
ро ны, палкоўніка

Ку чае ва
Ва ле рыя Ге над зь евіча

– на чальніка ўпраўлен ня ра дыё элек трон най ба раць бы Ге не -
раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, палкоўніка

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»
Грэ ня
Паўла Іва навіча

– на чальніка 4-га ўпраўлен ня галоўнага апе ра тыўнага
ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, пал -
коўніка

Лаўры ка ва
Юрыя Аляк се евіча

– ка мандзіра 308-га асоб на га ра кет на га дывізіёна 465-й ра -
кет най бры га ды Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2008 г. № 714

1/10347
(06.01.2009)

1/10347Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

За шмат га до вую плён ную пра цу, да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў, пра -
фесійнае май стэр ст ва, знач ны ўклад у развіццё паліўна-энер ге тыч на га ком плек су, за слугі ў
развіцці аду ка цыі, ахо вы зда роўя, куль ту ры ўзна га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны ІІ сту пені
Ва ра новіча
Іосіфа Ра бер тавіча

– галоўнага на ву ко ва га суп ра цоўніка ла ба ра то рыі траўма тыч -
ных паш код жан няў паз ва ночніка і спінно га моз га дзяр -
жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі на ву ко ва-прак тыч ны
цэнтр траўматалогіі і артапедыі»

Таўпян ца
Эду ар да Фё да равіча

– пер ша га на месніка Міністра энер ге тыкі

ор дэ нам Па ша ны
Ар цё ма ва
Іллю Якаўлевіча

– рэз чы ка ме та лу на нажніцах і прэ сах на рых тоўчага цэха рэс -
публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла -
рускі аўтамабільны завод»

Зда новіча
Васілія Сця па навіча

– май ст ра ўча ст ка ра монт на-энер ге тыч на га цэха рэс публікан -
ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі
аўтамабільны завод»

Камінска га
Ана то ля Ан то навіча

– элек тра га заз варш чы ка ўпраўлен ня галоўнага тэх но ла га рэс -
публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла -
рускі аўтамабільны завод»

Ска ра ба гаць ку
Пят ра Ан д рэ евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ка му наль на га унітар на га прад пры ем -
ст ва па пра ек та ван ню, ут ры ман ню, ра мон ту і будаўніцтву мяс -
цо вых аўта мабільных дарог «Брэстаблдарбуд»
ме да лём «За пра цоўныя за слугі»

Аб ра мен ка ва
Уладзіміра Міка ла евіча

– на чальніка бюро ўпраўлен ня галоўнага тэх но ла га рэс -
публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла -
рускі аўтамабільны завод»

Акіліна
Міхаіла Сяр ге евіча

– на чальніка тэр ма галь ванічна га цэха рэс публікан ска га унітар -
на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўтамабільны
завод»

Бабіцка га
Ана толія Леанідавіча

– на чальніка інстру мен таль на га адд зе ла рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод агрэгатаў»
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Бе са ва
Ва ле рыя Іва навіча

– сле са ра-элек тры ка па ра мон ту элек тра аб ста ля ван ня трам вай -
на га дэпо унітар на га ка му наль на га транс парт на га прад пры ем -
ст ва «Віцеб скае трам вай на-тра лей бус нае ўпраўленне»

Бо гда на
Станісла ва Пят ровіча

– май ст ра вы твор ча га ўча ст ка цэха № 4 рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод агрэгатаў»

Бол ды ра ва
Ге надзія Сця па навіча

– на месніка ге не раль на га кан ст рук та ра – на чальніка адд зе ла
на ву ко ва-тэхнічна га цэн тра ўпраўлен ня галоўнага кан ст рук -
та ра рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва
«Беларускі аўтамабільны завод»

Бу да ко ва
Ба ры са Яўге навіча

– вадзіцеля трам вая трам вай на га дэпо унітар на га ка му наль на га
транс парт на га прад пры ем ст ва «Віцеб скае трам вай на-тра лей -
бус нае ўпраўленне»

Бур ча ла ва
Ва ле рыя Ва лянцінавіча

– галоўнага інжы не ра на ву ко ва-вы твор ча га та ва ры ст ва з аб ме -
жа ва най ад каз нас цю «ТОДЕС»

Бут ко
Вікта ра Фё да равіча

– ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «МЗОР»

Га нуш чан ка
Любоў Пят роўну

– бры гадзіра ма ля роў філіяла «Спе цы яліза ва нае ўпраўлен не
№ 124 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўніча-ман -
таж ны трэст № 16, г. Наваполацк»

Геду
Станісла ва Ген ры хавіча

– на лад чы ка стан коў і маніпу ля та раў з пра грам ным кіра ван нем
ме ханічна га цэха рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст -
ва «Грод зенскі за вод та кар ных патронаў «БелТАПАЗ»

Грын кевіча
Ана то ля Міхай лавіча

– то ка ра цэха № 6 адд зе ла галоўнага ме ханіка рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод агрэгатаў»

Дудкіна
Леаніда Міка ла евіча

– скрут чы ка вы ра баў ка бель най вы твор часці цэха неіза ля ва ных 
і аб мо тач ных пра ва доў су мес на га ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Гомелькабель»

Жгіраву
На тал лю Сяр гееўну

– на чальніка адд зе ла аду ка цыі адміністра цыі Са вец ка га раё на
г. Гомеля

Здольнікава
Уладзіміра Сця па навіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот прэ са ва га цэха рэс публікан -
ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі
аўтамабільны завод»

Ка валь чу ка
Міка лая Уладзіміравіча

– ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Слуцкі дзяр жаўны сель ска -
гас па дар чы пра фесіяналь ны ліцэй»

Кан ды бовіча
Ана то ля Аляк сан д равіча

– шліфоўшчы ка вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «МЗОР»

Кар повіча
Пят ра Аляк се евіча

– па мочніка ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар -
на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўтамабільны
завод» 

Кіся лё ва
Ана толія Вікта равіча

– май ст ра служ бы пуці унітар на га ка му наль на га транс парт на га
прад пры ем ст ва «Віцеб скае трам вай на-тра лей бус нае
ўпраўленне»

Ко та ва
Вікта ра Фё да равіча

– на чальніка бюро адд зе ла ме ханізацыі і аўта ма ты за цыі вы -
твор чых пра цэ саў рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га
прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўтамабільны завод»

Ла ма ку
Міхаіла Іва навіча

– на месніка на чальніка ра монт на-ме ханічна га цэха па аб ста ля -
ван ню вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст -
ва «МЗОР»

Ма ро за ва
Уладзіміра Пят ровіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Брэсцкі
камбінат будаўнічых матэрыялаў»

Мар чэн ку
Уладзіміра Аляк се евіча

– на чальніка Смар гон скай міжра ён най інспек цыі ахо вы жы -
вёль на га і раслінна га све ту Дзяр жаўнай інспек цыі ахо вы жы -
вёль на га і раслінна га све ту пры Прэзідэн це Рэспублікі
Беларусь

Му раш ку
Міхаіла Ада мавіча

– то ка ра вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст -
ва «МЗОР»
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Мытніка
Пят ра Міка ла евіча

– элек тра ман цё ра па ра мон ту і абс лу гоўван ню аб ста ля ван ня
цэха галоўнага кан вее ра рэс публікан ска га унітар на га вы твор -
ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўтамабільны завод»

Новікаву
Над зею Васільеўну

– эмаліроўшчы ка дро ту цэха неіза ля ва ных і аб мо тач ных пра ва доў
су мес на га ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Го мель ка бель»

Нях ле ба ва
Міхаіла Іва навіча

– на чальніка адд зе ла – стар ша га дзяр жаўнага інспек та ра адд зе -
ла апе ра тыўнага рэа га ван ня ўпраўлен ня апе ра тыўнага рэа га -
ван ня Дзяр жаўнай інспек цыі ахо вы жы вёль на га і раслінна га
све ту пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Пад шы ва ла ва
Уладзіміра Паўлавіча

– за гад чы ка ка фед ры прык лад ной геа дэзіі і фо та грам мет рыі
ўста но вы аду ка цыі «По лацкі дзяр жаўны універсітэт»

Пра ка повіча
Міка лая Міхай лавіча

– на лад чы ка аўта ма таў і паўаўта ма таў цэха № 2 рэс публікан ска -
га унітар на га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод аг рэ га таў»

Сай ко ва
Міхаіла Аляк се евіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Го -
мельскі ліцей ны за вод «Цэнтраліт»

Свіча
Ры го ра Уладзіміравіча

– на лад чы ка фар мо вач ных і стрыж нё вых ма шын ліцей на га
цэха № 3 рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Го -
мельскі ліцей ны завод «Цэнтраліт»

Фе дар цо ва
Аляк сан д ра Іва навіча

– элек траз варш чы ка на аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных ма -
шы нах зва рач на-на рых тоўчага цэха рэс публікан ска га унітар -
на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўтамабільны
завод»

Франц кевіча
Івана Аляк се евіча

– стар ша га дзяр жаўнага інспек та ра адд зе ла апе ра тыўнага рэа -
га ван ня Мінскай аб лас ной інспек цыі ахо вы жы вёль на га і
раслінна га све ту Дзяр жаўнай інспек цыі ахо вы жы вёль на га і
раслінна га све ту пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Хруш чо ву
Інгу Уладзіміраўну

– кіраўніка гру пы адд зе ла палітыч ных аг ля дальнікаў аген цт ва
тэ левізійных навін На цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле ра дыё -
кам паніі

Шаб лоўска га
Ме чы сла ва Ан то навіча

– фрэ зе роўшчы ка ме ха наз бо рач на га цэха № 2 рэс публікан ска га
унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўта -
мабільны завод»

Ша гой ку
Ры го ра Ан то навіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Грод зенскі за вод та кар ных па тро наў «БелТАПАЗ»

Шар ко
Ва лянціну Ада маўну

– фрэ зе роўшчы цу цэха № 1 рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод агрэгатаў»

Шло му
Уладзіміра Ар кад зь евіча

– на чальніка адд зе ла аду ка цыі Віцеб ска га гар вы кан ко ма

Шурд зя ко ва
Вікта ра Уладзіміравіча

– элек тра ман цё ра кан такт най сеткі служ бы галоўнага энер ге -
ты ка унітар на га ка му наль на га транс парт на га прад пры ем ст ва
«Віцеб скае трам вай на-тра лей бус нае ўпраўленне»

Шыш лу
Ва ле рыя Аляк се евіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Ба -
ры саўскі за вод агрэгатаў»

Юр кевіча
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– на месніка на чальніка цэха зборкі і вы пра ба ван няў аўта -
мабіляў і ця га чоў рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га
прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўтамабільны завод»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Ла ба нок
Галіну Аляк сан д раўну

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы куль ту ры «Магілёўскі аб -
лас ны дра ма тыч ны тэатр»

Не вяр кевіча
Але га Уладзіміравіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы «Са на то рый «Бе лая Русь»
Кіраўніцтва спра вамі Прэзідэн та Рэс публікі Беларусь

Сабітава
Ана то ля Ас ха тавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня куль ту ры Мінска га гар вы -
кан ко ма

Шута
Аляк сея Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра – мас тац ка га кіраўніка дзяр жаўнай ус та но вы «Му -
зыч ная ка пэ ла «Са но рус» Мінскай вобласці»

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2008 г. № 715

1/10348
(06.01.2009)

1/10348Аб прыс ва енні Ю.Б.Дзят ко і К.А.Куз ня цо ву га на ро ва га зван ня
«За слу жа ны ар тыст Рэс публікі Беларусь»

За вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, за слугі ў развіцці бе ла ру ска га ба лет на га мас тац тва
прыс воіць ар ты стам ба ле та – вя ду чым май ст рам 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 Рэс публікі Бе ла русь»
Дзят ко Юліі Ба ры саўне і Куз ня цо ву Кан станціну Ана толь евічу га на ро вае зван не «За слу жа -
ны ар тыст Рэс публікі Бе ла русь».

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 716

1/10349
(06.01.2009)

1/10349О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка

Би би ко ву Ан д риа ну Вла ди ми ро ви чу
Бо роз но ву Сер гею Вик то ро ви чу
Ман д ри ку Вла ди сла ву Алек сее ви чу
Ми ро ню ку Пав лу Ива но ви чу
Ши ряе ву Ген на дию Алек сее ви чу

пол ков ни ка юс ти ции

Ту зо ву Юрию Алек сее ви чу

пол ков ни ка на одну сту пень выше зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти

Бар то ше ви чу Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу

оче ред ное спе ци аль ное зва ние
пол ков ни ка ми ли ции

Ан д рее ву Вик то ру Ни ко лае ви чу
Гое ву Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Ле он ть е ву Ген на дию Алек сан д ро ви чу
Лиш ко Сер гею Алек сан д ро ви чу
Мань ко ву Юрию Ми хай ло ви чу
Му ри ну Ва ди му Льво ви чу
Ра ди шев ско му Оле гу Вла ди ми ро ви чу
Ру диш ки ну Вла ди ми ру Ле о ни до ви чу
Шу дей ко Гри го рию Гри горь е ви чу

спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка ми ли ции в по ряд ке пе ре ат те ста ции

Бо ров ско му Ан д рею Ле о ни до ви чу
Лу ком ско му Алек сан д ру Ва лен ти но ви чу

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ян ва ря 2009 г. № 2

1/10350
(06.01.2009)

1/10350Об ос во бо ж де нии Е.А.Иль и ной от долж но сти за мес ти те ля пред се -
да те ля и су дьи суда Цен траль но го района г. Минска

Ру ко во дству ясь пунк том 10 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

Ос во бо дить Иль и ну Еле ну Алек сан д ров ну от долж но сти за мес ти те ля пред се да те ля и су -
дьи су да Цен траль но го рай она г. Мин ска по соб ст вен но му же ла нию (ста тья 124 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей).

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ян ва ря 2009 г. № 3

1/10351
(06.01.2009)

1/10351О на зна че нии А.Н.Ко син ца чле ном Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь четвертого созыва

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 91 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна чить
чле ном Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь чет вер то го со зы -
ва Ко син ца Алек сан д ра Ни ко лае ви ча – пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ян ва ря 2009 г. № 4

1/10352
(06.01.2009)

1/10352О при вле че нии к от вет ст вен но сти В.В.Нау мо ва и Г.И.Куз не цо ва

1. За не при ня тие долж ных мер по обес пе че нию кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель -
ст ва при пре дос тав ле нии со труд ни кам Ми ни стер ст ва внут рен них дел зе мель ных уча ст ков в
рай оне дач но го по сел ка «Кри нич ный» Ми ни стер ст ва внут рен них дел объ я вить вы го вор Ми -
ни ст ру внут рен них дел Нау мо ву В.В. и Пред се да те лю Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще -
ст ву Куз не цо ву Г.И.

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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