
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 июля 2010 г. № 391

1/11828
(30.07.2010)

1/11828О со ста ве Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Беларусь

Ру ко во дству ясь пунк том 27 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:
1. Ут вер дить при ла гае мый со став Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2004 г. № 41 «О со ста ве Со ве та Безо -

пас но сти 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, 2004 г., № 18, 1/5272);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2005 г. № 39 «О вне се нии из ме не ний
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2004 г. № 41» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 10, 1/6191);

под пункт 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2005 г. № 85
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы 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., № 27, 1/6260);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 18 «О до пол не нии со ста ва
Со ве та Безо пас но сти 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, 2006 г., № 6, 1/7133);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2007 г. № 3 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2004 г. № 41» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 1/8232);

под пункт 3.3 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г.
№ 448 «О не ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235, 1/8939);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 556 «О вне се нии из ме не ний
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2004 г. № 41» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 264, 1/9072);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2008 г. № 551 «О вне се нии из ме не ний 
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2004 г. № 41» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 1/10105);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2008 г. № 636 «Об из ме не нии со ста ва
Со ве та Безо пас но сти 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, 2008 г., № 287, 1/10243).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.07.2010 № 391

СОСТАВ
Совета Безопасности Республики Беларусь

Лу ка шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Со ве та Безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Беларусь

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Беларусь
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Ан д рей чен ко
Вла ди мир Пав ло вич

– Пред се да тель Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Беларусь

Ма кей
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– Гла ва Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь

Маль цев
Ле о нид Се ме но вич

– Го су дар ст вен ный сек ре тарь Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Беларусь

Ло мать
Зе нон Кузь мич

– Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го контроля

Ва си ле вич
Гри го рий Алек сее вич

– Ге не раль ный про ку рор

Про ко по вич
Петр Пет ро вич

– Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го банка

Ку ле шов
Ана то лий Ни ло вич

– Ми нистр внут рен них дел

Мар ты нов
Сер гей Ни ко лае вич

– Ми нистр ино стран ных дел

Жа до бин
Юрий Вик то ро вич

– Ми нистр обо ро ны

Ба ри ев
Эн вер Ри зае вич

– Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов

Зай цев
Ва дим Юрь е вич

– Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета

Рач ков ский
Игорь Ана толь е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го по гра нич но го комитета

Ти хо нов ский
Петр Ни ко лае вич

– на чаль ник Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – пер вый
за мес ти тель Ми ни ст ра обороны

Лу ка шен ко
Вик тор Алек сан д ро вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по на цио наль -
ной безо пас но сти

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 392

1/11829
(30.07.2010)

1/11829О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра
и его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Уз бе ки стан о вза им ном по ощ ре нии и за щи те ин ве сти -
ций*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д -
рея Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 393

1/11830
(30.07.2010)

1/11830О не ко то рых во про сах На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Беларусь

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

1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 320 «Об ут вер жде нии
Ус та ва На цио наль но го бан ка 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, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2010 г., № 28, 1/11355):

1.1.1. до пол нить Указ пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ус та но вить ко ли че ст во чле нов Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -

русь 13 че ло век.»;
1.1.2. в Ус та ве На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным Ука -

зом:
из час ти пер вой пунк та 8 сло ва «с их от де ле ния ми в го ро дах» ис клю чить;
в час ти вто рой пунк та 43 сло ва «Ко ли че ст вен ный со став» за ме нить сло ва ми «Ко ли че ст во

чле нов»;
пункт 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. За мес ти те ли Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка на зна ча ют ся на долж -

но сти (ос во бо ж да ют ся от долж но стей) Пред се да те лем Прав ле ния На цио наль но го бан ка из
чис ла чле нов Прав ле ния На цио наль но го бан ка по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.»;

под пункт 50.8 пунк та 50 ис клю чить;
под пункт 64.5 пунк та 64 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«64.5. на зна ча ет на долж но сти (ос во бо ж да ет от долж но стей) за мес ти те лей Пред се да те ля

Прав ле ния На цио наль но го бан ка по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь из
чис ла чле нов Прав ле ния На цио наль но го бан ка, рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те -
ля ми Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка;»;

1.2. в по ряд ке на зна че ния (ут вер жде ния, ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос -
во бо ж де ния) Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на не ко то рые долж но сти, вклю чен ные в
кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 645 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 1/3193):

в пунк те 13 сло ва «За мес ти те ли Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка и иные
чле ны» за ме нить сло вом «Чле ны»;

до пол нить по ря док пунк том 131 сле дую ще го со дер жа ния:
«131. За мес ти те ли Пред се да -

те ля Прав ле ния На цио -
наль но го бан ка

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка

– Пре зи дент Рес пуб -
ли ки Бе ла русь». 

2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян -
ва ря 1997 г. № 96 «О Прав ле нии На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г.,
№ 3, ст. 102).

3. 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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2010 г. № 394

1/11831
(30.07.2010)

1/11831Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, плён ную
пра цу ў ор га нах дзяр жаўна га кіра ван ня, за слугі ў развіцці ахо вы зда роўя, пра мы сло васці,
куль ту ры і спор ту:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны ІІ сту пені
Мах не ва
Вадзіма Ге над зь евіча

– спар тс ме на-інструк та ра на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікі Бе ла русь па ве сла ван ню на бай дар ках і каноэ
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Пят ру шэн ку
Ра ма на Іва навіча

– спар тс ме на-інструк та ра на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікі Бе ла русь па ве сла ван ню на бай дар ках і каноэ

Шан та ровіча
Уладзіміра Уладзіміравіча

– галоўнага трэне ра на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі Бе ла -
русь па ве сла ван ню на бай дар ках і каноэ

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» III сту пені
Га рач ку
Ва ле рыя Сця па навіча

– ка мандзіра асоб на га авіяцый на га ат ра да па гранічнай служ -
бы, пал коўніка

Жураўска га
Пят ра Фё да равіча

– на чальніка авіяцыі – на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
пал коўніка

ор дэ нам Па ша ны
Ба ра на ва
Аляк сан д ра Васільевіча

– пер ша га на месніка стар шыні Го мель ска га аб лвы кан ко ма

Ма чан ска га
Міка лая Пят ровіча 

– на чальніка ву чэб на-спар тыўнай ус та но вы «Цэн траль ны
аэрак луб імя двой чы Ге роя Са вец ка га Саю за С.І.Гры цаўца»
рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання
« Добраахвотнае та ва ры ст ва сад зейнічан ня арміі, авіяцыі і
флоту Рэспублікі Беларусь»

Храм цо ва
Мiхаiла Рыгоравiча 

– намеснiка старшынi гра мад ска га аб’яднання «Фе дэ ра цыя
фiзiчнай куль ту ры i спор ту «БелТIЗ»

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»
Ігна шэвіча
Ры го ра Ры го равіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай
ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га 
камітэта, палкоўніка

Ка зель ска га
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніка
ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га 
за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
палкоўніка

Ла гу на
Аляк сан д ра Вікта равіча

– на чальніка ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай
ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га 
камітэта, палкоўніка

Ла сен ку
Юрыя Уладзіміравіча

– па мочніка Стар шыні Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
пал коўніка

Цішчан ку
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на чальніка прэс-цэн тра Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, пал коўніка

ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га па рад ку»
Лаб ко ва
Дзмітрыя Міка ла евіча

– на месніка на чальніка чац вёр та га адд зе ла ўпраўлен ня па
рас крыц цю цяжкіх эка намічных зла чын ст ваў галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма,
маёра міліцыі 

Пап ко
Уладзіміра Іва навіча

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

Шма ка ва
Івана Уладзіміравіча

– 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

Якімовіча
Ан д рэя Вікта равіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
дру го га адд зе ла ўпраўлен ня па рас крыц цю цяжкіх эка -
намічных зла чын ст ваў галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ко ма, капітана міліцыі

Яроміна
Ан д рэя Валер’евіча

– на чальніка чац вёр та га адд зе ла ўпраўлен ня па рас крыц цю
цяжкіх эка намічных зла чын ст ваў галоўнага ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, маёра міліцыі

ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве дзяр жаўнай граніцы»
Гам ба леўска га
Аляк сея Пят ровіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніка
ўпраўлен ня галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня Дзяр -
жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка
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Ка лад зяж на га
Аляк сея Уладзіміравіча

– кан тра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 14-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, прапаршчыка

Кро та ва
Аляк сан д ра Валер’евіча

– стар ша га афіцэра адд зя лен ня служ бы 15-й па гранічнай гру -
пы па гранічнай служ бы, капітана

Пер маніцка га
Але га Эду ар давіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла вай ско вай часцi 1250 па гранічнай 
служ бы, маёра

Федзь ко
Юрыя Яўгень евіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла вай ско вай часцi 1250 па гранічнай 
служ бы, пад пал коўніка

Цер це ля
Юрыя Станісла вавіча

– ка мандзіра вай ско вай часці 1250 па гранічнай служ бы, пал -
коўніка

Ціры на ва
Сяр гея Уладзіміравіча

– на чальніка ўпраўлен ня галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен -
ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Баб ка
Ва лянціна Міка ла евіча 

– стар шы ню камітэта па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ню
Го мель ска га аб лвы кан ко ма

Баль ша ко ва
Юрыя Аляк сан д равіча

– на чальніка Свет ла гор ска га ўпраўлен ня бу ра вых ра бот рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуснафта»

Бач коўска га
Ба ры са Iсаакавiча

– стар ша га iнструктара-ме та ды ста ўста но вы «Цэнтр
рэабiлiтацыi i са цы яль най падтрымкi iнвалiдаў» гра мад -
ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва iнвалiдаў»

Буя на ва
Васілія Ся ме навіча

– бу рыльш чы ка пад зем на га і капіталь на га ра мон ту свідравін
упраўлен ня па па вы шэн ню наф та ад да чы пла стоў і ра мон ту
свідравін рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы -
твор чае аб’яднанне «Беларуснафта»

Гу сельнікава
Уладзіміра Ба ры савіча

– апе ра та ра тэх на лагічных ус та но вак Бе ла ру ска га  газа -
перапрацоўчага за во да рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Беларуснафта»

Данілава
Сяр гея Ан д рэ евіча

– ма шыніста па ра вой пе ра со вач най дэ па рафініза цый най ус та -
ноўкі там па наж на га ўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на -
га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф та»

Iскакава
Вя ча сла ва Шынадзiлавiча

– стар ша га трэне ра-вы клад чы ка ўста но вы «Мiнская га рад -
ская спецыялiзаваная дзiцяча-юнац кая шко ла алiмпiйскага
рэ зер ву праф саю заў «Юнац тва» па лёг кай ат ле ты цы»

Ка ва леўскую
Тац ця ну Васільеўну

– уча ст ко ва га ўра ча-пе ды ят ра ўста но вы ахо вы зда роўя
«Кіраўская цэн траль ная ра ён ная бальніца»

Ка рыць ку
Сяр гея Сяр ге евіча

– галоўнага ўрача дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі
цэнтр ме ды цын скай рэабілітацыі і баль неа ля чэн ня»

Кас ця невіча
Уладзіміра Міка ла евіча

– на чальніка Мінскай цэн траль най мытні

Клеш чан ку
Леаніда Фе да равіча

– на чальніка ўча ст ка выш ка ман таж на га ўпраўлен ня рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуснафта»

Максімен ку
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– стар шы ню Ак цябр ска га рай вы кан ко ма

Мар ковіча
Ігара Іва навіча

– стар шы ню Верх нядзвінска га рай вы кан ко ма

Ма цэ ральніка
Леаніда Міхай лавіча 

– дзяр жаўнага трэне ра на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі
Бе ла русь па інвас пор ту

Мор ха та
Ме чы сла ва Вікта равіча

– стар шы ню Шар каўшчын ска га рай вы кан ко ма

Мо ха ра ву
Воль гу Фё да раўну

– стар шы ню До б руш ска га рай вы кан ко ма

Пет ру шэн ка
Ак са ну Уладзіміраўну

– спар тс ме на-iнструктара на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту
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Пічку ра
Уладзіміра Ко на навіча

– сле са ра па кан троль на-вы мя раль ных пры бо рах і аўта ма ты -
цы ўпраўлен ня «Прам сэрвіс» рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Беларуснафта»

Пят роўска га
Міхаіла Ля вон ць евіча

– бу рыльш чы ка экс плуа та цый на га і раз ве дач на га бу рэн ня
свідравін на наф ту і газ Свет ла гор ска га ўпраўлен ня бу ра вых 
ра бот рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы -
твор чае аб’яднанне «Беларуснафта»

Сла вец ка га
Вікта ра Бранісла вавіча

– ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага аб’яднання «Віцебскі 
кан цэрн «Мя са-ма лоч ныя прадукты»

Су кон ку
Але га Ры го равіча

– за гад чы ка адд зе ла анкаўра лагічнай па та логіі дзяр жаўнай
ус та но вы «Рэс публіканскі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр ан -
ка логіі і ме ды цын скай ра дыя логіі імя М.М.Аляксандрава»

Ту жы ка
Вікта ра Іва навіча

– элек тра га заз варш чы ка наф та га заз да бы ваю ча га ўпраўлен -
ня «Рэ чы ца наф та» рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Беларуснафта»

Цу ка ра ву
Алу Леанідаўну

– вя ду ча га гео ла га прад стаўніцтва рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф -
та» ў Баліва ры ян скай Рэспубліцы Венесуэла

Ша вяр дак
Людмілу Аляк сееўну

– на месніка на чальніка Магілёўскай мытні па эка намічнай
ра бо це

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Лам сад зе
Лілію Міка лаеўну

– рэ дак та ра адд зе ла са цы яль най палітыкі і навін рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Рэ дак цыя га зе -
ты «Медыцынскі веснік»

Ма цяс
Галіну Міхай лаўну

– галоўнага хор май ст ра дзяр жаўнай ус та но вы «Ака дэмічны
ан самбль песні і тан ца Уз брое ных Сіл Рэс публікі Беларусь»

Цыр ку но ва
Уладзіміра Максімавіча

– за гад чы ка ка фед ры інфек цый ных за хвор ван няў з кур сам
дзіця чых інфек цый ус та но вы аду ка цыі «Грод зенскі дзяр -
жаўны ме ды цынскі універсітэт»

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

«За слу жа ны ўрач Рэс публікі Бе ла русь»
Міховічу
Міхаілу Сця па навічу

– за гад чы ку дзіця ча га траўма то ла га-ар та пе дыч на га адд зя -
лен ня ўста но вы ахо вы зда роўя «Магілёўская га рад ская
бальніца хут кай медыцынскай дапамогі»

«За слу жа ны ра ботнік пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь»
Па по вай
На таллі Гле баўне 

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

«За слу жа ны гео лаг Рэс публікі Бе ла русь»
Бес ка пыль на му
Ва ле рыю Міка ла евічу 

– па мочніку ге не раль на га ды рэк та ра (па геа лагічных пы тан -
нях у за меж ных пра ек тах) рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Беларуснафта»

«За слу жа ны трэнер Рэс публікі Бе ла русь»
Ка цу ру
Уладзiмiру Дзмiтрыевiчу

– трэне ру-вы клад чы ку па лёг кай ат ле ты цы ўста но вы «Го -
мель ская дзiцяча-юнац кая спар тыўная шко ла праф саю заў
«Лідэр»

Ка чые ву
Ан д рэю Вя ча сла вавічу

– стар ша му трэне ру-вы клад чы ку па ве сла ван ню на бай дар ках 
i ка ноэ ўста но вы «Спецыялiзаваная дзiцяча-юнац кая шко -
ла алiмпiйскага рэ зер ву № 3 г. Мазыра»

Кузікаву
Сяр гею Львовiчу

– трэне ру-вы клад чы ку ўста но вы «Го мель ская цэн траль ная
спецыялiзаваная дзiцяча-юнац кая шко ла алiмпiйскага рэ -
зер ву праф саю заў «Сож» па плаванню»

Чыс ця ко ву
Сяр гею Мiхайлавiчу

– галоўнаму спецыялiсту рэс публікан ска га фізкуль тур на-аз -
да раўлен ча га спар тыўнага адд зе ла ўста но вы
«Рэспублiканскi Па лац куль ту ры iмя М.П.Шар ко» гра мад -
ска га аб’яднання «Бе ла ру скае таварыства глухіх»
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«За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь»
Аза ран ка
Вiкторыi Фё да раўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па тэнiсу

Га ра жу
Дзянiсу Алегавiчу

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па ве сла ван ню на бай дар ках i ка ноэ

Граль ко
Мар га ры це Сяр гееўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Дзее вай
Наталлi Леанiдаўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Ерам цо вай
Ка ця ры не Сяр гееўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Лу ком ска му
Аляк сею Вiктаравiчу

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Рудзь ко
Марыi Вiктараўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Ця рэн ць е вай
Але не Ана то льеўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Че ба та ро вай
Тац ця не Вiктараўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi
Бе ла русь па iнваспорту

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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1/11832Аб уз на га род жанні мна гад зет ных маці ор дэ нам Маці

За на рад жэн не i вы ха ван не пяцi і больш дзя цей узнагародзiць ор дэ нам Мацi:

па Віцеб скай во бласці
Гла цё нак
Тац ця ну Пят роўну

– паш таль ё на адд зя лен ня паш то вай су вязі Ка ха навічы Верх -
нядзвінска га ра ён на га вуз ла паштовай сувязі

Да роніну
Пе ла гею Іванаўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Пальмінка Га ра доц ка га раёна 

Логінаву
Тац ця ну Вя ча сла ваўну

– санітар ку Ба гу шэўскай ра ён най бальніцы ўста но вы ахо вы
зда роўя «Сен нен ская цэн траль ная ра ён ная бальніца»

Нар чук
Але сю Вікта раўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Маціёва Та ла чын ска га раёна 

Шчарбіцкую
Тац ця ну Ра ма наўну

– вы ха вальніка ўста но вы аду ка цыі «Верх нядзвінскі дзяр -
жаўны яслі-сад № 2»

па Го мель скай во бласці
Абібак
Галіну Міка лаеўну

– касіра сель ска гас па дар ча га філіяла «Аг ра-Сла ба да» ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Пет ры каўскі аг ра сэрвіс» 

Дан скую
Свят ла ну Міка лаеўну

– хат нюю гас па ды ню, Са вецкі раён г. Го ме ля 

Ка ма ро ву
Але ну Васільеўну

– хат нюю гас па ды ню, Цэн траль ны раён г. Го ме ля 

Ках нюк
Ва лянціну Юр’еўну

– пры ём ную маці адд зе ла аду ка цыі Пет ры каўска га ра ён на га
вы ка наўчага камітэта

Лес коўскую
Тац ця ну Васільеўну

– на стаўніка-дэ фек то ла га дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі
«Пет ры каўскі ра ён ны цэнтр ка рэк цый на-развіваю ча га на -
ву чан ня і рэабілітацыі» 

Пры ходзь ка
Ган ну Міка лаеўну

– апе ра та ра аўта ма та па вы твор часці паўфаб ры ка таў ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Паўднё вы»,
г. Го мель 

Пу га чо ву
Ма ры ну Паўлаўну

– бух гал та ра ўста но вы ахо вы зда роўя «Брагінская цэн траль -
ная ра ён ная бальніца»
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Рэ ша нок
Ган ну Міка лаеўну

– ра ботніцу рэс публікан ска га ўнітар на га сель ска гас па дар ча -
га прад пры ем ст ва «Экс пе ры мен таль ная база «Ува равічы»,
Бу да-Ка ша лёўскі раён 

па Грод зен скай во бласці
Гай дук
Аліцыю Ме чы сла ваўну

– паш таль ё на адд зя лен ня паш то вай су вязі Ка мен ка Шчу -
чын ска га ра ён на га вуз ла паштовай сувязі

Жда новіч
Іну Леанідаўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Шчу чын 

Ку ры ла
Свят ла ну Леанідаўну

– знімальніка-ўклад чы ка шкла і шкло вы ра баў ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Шкло за вод «Нёман», г. Ліда

Рад зюк
Ак са ну Іванаўну

– ра ботніцу дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Два рэц кая ся -
рэд няя агуль наа ду ка цый ная шко ла Дзят лаўскага раёна»

Сма лен скую
Галіну Ана то льеўну

– пры ём ную маці адд зе ла аду ка цыі Шчу чын ска га ра ён на га
вы ка наўчага камітэта

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